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Parathënie
“Drejtësia nuk duhet thjesht të bëhet por duhet gjithashtu të shihet duke u
bërë”
Kosova gjendet në momentin e një kthese historike dhe në proces të
ndryshimeve rrënjësore të sistemit politik, ekonomik, juridik dhe shoqëror.
Gjatë kësaj kohe vendimtare sfidat me të cilat përballen ata të cilët punojnë në
kuadër të sektorit të drejtësisë do të jenë të mëdha, mirëpo mundësia për të
kontribuar në mënyrë kuptimplote në tranformimin e Kosovës në një
demokraci të hapur, plotësisht të qeverisur nga sundimi i ligjit do të jetë edhe
më e madhe. Natyrisht, krijimi i një shoqërie të këtillë të hapur dhe me shiqim
kah e ardhmja kërkon një sektor të drejtësisë i cili është transparent dhe i cili
udhëheqet nga profesionistë të cilët e kanë fituar besimin dhe mbështetjen e të
gjithë kosovarëve. Botimi i vëllimit të parë të Buletinit të Gjykatës Supreme si
dhe botimi i vëllimeve çerekvjetore janë një hap i rëndësishëm përpara në këtë
drejtim, për shkak se për herë të parë do të vëjnë në dispozicion të të gjithë
kosovarëve vendimet e gjykatës më të lartë të Kosovës. Në këtë mënyrë,
buletini do të kontribuojë në mënyrë thelbësore në zhvillimin e precedentit
gjyqësor parimor dhe konsistent për shkak se do t'ju mundësojë gjyqtarëve dhe
juristëve të formësojnë argumentet e tyre ligjore me një kuptim të qartë të asaj
se si të njëjtat situata faktike dhe ligjore janë adresuar në rastet e mëparshme.
Unë falenderoj kolegët e mi gjyqtar të cilët është dashur të zgjidhin
shpeshherë çështje të vështira ligjore të cilat janë objekt i vendimeve të
paraqitura këtu dhe gjithashtu dëshiroj të pranojë punën e madhe të
prokurorëve dhe avokatëve, të cilët gjatë përfaqësimit të zellshëm dhe të
ndershëm të interesave të klientëve të tyre në këtë kohë të tranzicionit të madh
për sektorin e drejtësisë, kanë kontribuar në mënyrë të rëndësishme në
zhvillimin e precedentit gjyqësor të Kosovës. Për më tepër dëshiroj të shpreh
falenderimet e tërë Gjykatës Supreme për Departamentin e Drejtësisë të
Shteteve të Bashkuara i cili nëpërmjet të Zyrës Amerikane në Prishtinë dhe në
koordinim me Qendrën Juridike të Kosovës kanë ofruar mbështetje të
rëndësishme financiare dhe logjistike që ka bërë të mundshme këtë nismë tejet
ambicioze dhe të rëndësishme. Përderisa shiqojmë të ardhmen ligjore dhe
politike të Kosovës, shpresoj që juristët do të mbështeten gjithnjë e më tepër në
këtë buletin si mjet qëndror për zhvillimin dhe formësimin e argumenteve të
tyre ligjore dhe që do të jemi krenar së bashku përderisa precedenti gjyqësor i
Kosovës fiton në pjekuri dhe zhvillohet dhe se garancat e procesit të rregullt
dhe trajtimit të barabartë para ligjit bëhen një normë e pritur në gjykatat e
Kosovës.
Rexhep Haxhimusa
Kryetari i Gjykatës Supreme
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS

MBROJTJA E LIGJSHMËRISË

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 551(2) - aktgjykimi i formës së prerë pas hyrjes në fuqi
të KPPPK-së -135(2) LPK - vjedhja e rëndë - kërkesa e hudhur poshtë neni 451, 454(2) KPPPK]

A r s y e t i m i

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës Komunale dhe të Qarkut të Pejës për shkelje
esenciale të ligjit të procedurës penale kur shkelja e tillë ndikon në
ligjshmërinë e aktvendimit të Gjykatës, siç parashihet me nenin 451 (1) pika 1
dhe nenin 451 (3) të KPPPK-së.
I pandehuri është akuzuar për vepër penale të vjedhjes së rëndë, është shpallur
fajtor, dhe është dënuar me dënim prej gjashtë muaj burgim.
Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa është paraqitur para hyrjes në fuqi të
kodit të ri dhe aktgjykimi në këtë çështje ka marrë formë të prerë para hyrjes në
fuqi të KPPPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e
avokatit mbrojtës është e papranueshme.
Pkl.nr.10/2004

Gjykata Komunale Pejë, me aktgjykimin P.nr.384/2001 datë 26.12.2002,
të akuzuarin A. K. e ka shpallur fajtor për veprën penale vjedhje e rëndë të
parashikuar nga neni 135 par.2 të LPK dhe e ka gjykuar me 6 (gjashtë) muaj
burgim. Gjykata e Qarkut Pejë, me aktgjykimin Ap.nr.23/2003 datë
17.03.2004, përkitazi me të akuzuarin A. K., ka refuzuar ankesën e tij dhe ka
vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë.
Mbrojtësi i të akuzuarit A. K., av. Osman Lajçi nga Peja, ka paraqitur
kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe
shkeljeve të tjera të dispozitave të procesurës penale kur shkeljet e tilla kanë
ndikuar ne ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, parashikuar nga neni 451 par.1
pika 1 dhe 3 të KPPPK, me propozim që kjo Gjykatë kërkesën në fjalë ta
pranojë dhe aktgjykimet e kundërshtuara t'i prishë, kurse çështjen t'ia kthejë
Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të
nenit 454 par.1 të KPPPK dhe gjeti se:

NË EMËR TË POPULLIT

Kërkesa është e papranueshme.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjyqtarët: Miftar Jasiqi dhe
Zait Xhemajli, anëtarë, me bashkëpunëtorin professional Suad Kuraja,
procesmbajtës, në lëndën penale kundër të gjykuarve I. L. nga fshati Tërboviq,
komuna e Pejës dhe A. K. nga fshati Shtupeq i Vogël, komuna e Pejës, për
veprën penale vjedhje e rëndë të parashikuar nga neni 135 par.2 të LPK, ndërsa
i gjykuari I. L. edhe për veprat penale vjedhje e rëndë të parashikuar nga neni
135 par.1 të LPK, përkitazi me kërkesën e mbrojtësit të të gjykuarit A. K. për
mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Komunale
Pejë, P.nr.384/2001 datë 26.12.2002 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Pejë, Ap.nr.23/2003 datë 17.03.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më
04.06.2004, mori këtë
AKTVENDIM
Hidhet poshtë si e papranueshme këkrkesa e mbrojtësit të të gjykuarit A.
K. për mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës
Komunale Pejë, P.nr.384/2001 datë 26.12.2002 dhe aktgjykimit të Gjykatës së
Qarkut Pejë, Ap.nr.23/2003 datë 17.03.2004.
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Me dispozitën e nenit 551 par.2 të KPPPK është parashikuar se i dënuari
dhe mbrojtësi i tij mund të paraqesin kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë vetëm
për ato aktgjykime që marrin formë të prerë pas hyrjes në fuqi të këtij Kodi. Në
rastin konkret aktgjykimi ka marrë formën e prerë me datën 17.03.2004, kurse
Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale i Kosovës ka hyrë në fuqi më
06.04.2004.
Me dispozitën e nenit 454 par.2 të KPPPK është parashikuar që Gjykata
Supreme e Kosovës e hedhë poshtë me aktvendim kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë, nëse kërkesa është e papranueshme.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, duke marrë parasysh se kërkesa për
mbrojtje të ligjshmërisë është paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë
para hyrjes në fuqi të këtij Kodi, kjo Gjykatë çmon se kërkesa në fjalë është e
papranueshme, siç parashikon dispozita e nenit 551 par.2 të KPPPK, prandaj në
kuptim të nenit 454 par.2 të KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij
aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Pkl.nr.10/2004, datë 04.06.2004
Procesmbajtësi,
Suad Kuraja
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Kryetari i Gjykatës-kolegjit
Rexhep Haxhimusa

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS

MBROJTJA E LIGJSHMËRISË

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 2(2) KPPK - kualifikimi juridik i veprës - aplikimi i
ligjit më të favorshëm - neni 157(3)(1) LPK, neni 19 LPJ - shkaktimi i
rrezikut të përgjithshëm - aktgjykimi i ndryshuar - neni 291(3)(1) KPPK,
454(1), 457(1) pika 1 KPPPK]

veprës penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, të parashikuar me nenin 291
par.3 lidhur me par.1 të KPPK-së.

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër aktgjykimeve të
Gjykatës së Qarkut në Prizren dhe Gjykatës Supreme të Kosovës për shkelje të nenit 451
(1) të KPPPK-së, duke bërë pretendimin ankimor se të dyja gjykatat kanë bërë gabim në
përcaktimin e cilësimit juridik të veprës penale.
I pandehuri është akuzuar për vepër penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në
bazë të nenit 157(3) në lidhje me nenin 157(1) të LPK-së dhe nenin 19 të LPJ-së, është
shpallur fajtor dhe është dënuar me gjashtë muaj burgim.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktgjykimi është marrë pas nxjerrjes së KPPK.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktgjykimet ishin në kundërshtim me nenin 2(2) të
kodit të ri, i cili parashikon se në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të
vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryerësit zbatohet ligji që është më i
favorshëm. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur kërkesën e avokatit mbrojtës si të
bazuar dhe ndryshoi aktgjykimin në atë të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në bazë
të Nenin 291(3) në lidhje me Nenin 291(1) të KPPK, i cili parashikon një dënim më të
butë dhe më të favorshëm se ai me të cilin i akuzuari është dënuar fillimisht.

Pkl.nr.11/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- Kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjyqtarët: Shahdane Agani
dhe Meleqe Behxheti anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Mr.Sc. Flora
Balidemaj, procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit D. S. nga
fshati Nashec, komuna e Prizrenit, për veprën penale shkaktimi i rrezikimit të
përgjithshëm, të parashikuar me nenin 157 par.3 lidhur me par.1 të LPK-së,
lidhur me nenin 19 të LPJ-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për
mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të gjykuarit av. Zef Delhysa, ngritur
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prizren P.nr.15/2002 datë
17.12.2003 dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap.nr.53/2004
datë 13.04.2004, në seancën e Kolegjit të mbajtur më 10.12.2004, me
pjesëmarrjen e Prokurorit Publik të Kosovës Ilmi Zhitia, mori këtë:

A r s y e t i mi
Gjykata e Qarkut Prizren, me aktgjykimin P.nr.15/2002 datë 17.12.2003, të
akuzuarin D. S., e ka shpallur fajtor për veprën penale shkaktimi i rrezikimit të
përgjithshëm të parashikuar me nenin 157 par.3 lidhur me par.1 të LPK-së,
lidhur me nenin 19 të LPJ-së, dhe e ka gjykuar me dënim burgimi me 6 (gjashtë)
muaj. Duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut
Prizren dhe asaj të mbrojtësit të të akuzuarit, Gjykata Supreme, me aktgjykimin
Ap.nr.53/2004 datë 13.04.2004, i ka refuzuar ato si të pabazuara dhe e ka
vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë.
Kundër aktgjykimeve të lartpërmendura mbrojtësi i të akuzuarit, av. Zef
Delhysaj ka ngritur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes
së dispozitave të parashikuara me nenin 451 par.1 pika 1 të KPPPK-së, në dëm
të të gjykuarit, duke theksuar se Kodi i Ri Penal, i cili ka hyrë në fuqi më
06.04.2004, për veprën penale shkaktimi i rrezikimit të përgjithshëm, për të
cilën i akuzuari është shpallur fajtor, parashihet dënim më i butë se sa ai që ka
qenë në fuqi në kohën e kryërjes së veprës penale dhe nga i cili i akuzuari është
dënuar. Ka propozuar që kjo Gjykatë ta pranojë kërkesën në fjalë, ashtu që të
ndryshojë vendimin e formës së prerë dhe të gjykuarit të shqiptohet një dënim
më i butë, apo që në përputhje me dispozitat e nenit 2 të KPPK-së, të zbatohet
ligji më i favorshëm për të gjykuarin, apo që të anulojë vendimin e Gjykatës më
të lartë dhe lëndën ta kthejë në rigjykim.
Në seancën e kolegjit ishte present edhe Prokurori Publik i Kosovës, i cili
në tërësi qëndroi praën propozimit të bërë në përgjigjen ndaj kërkesës së
mbrojtësit për mbrojtjen e ligjshmërisë.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe
vlerësimit të kërkesës në fjalë, në kuptim të nenit 454 par.1 dhe nenit 457 par.1
pika 1 të KPPPK-së, konstatoi:
Kërkesa është e bazuar.

A K T GJ Y K I M
Pranohet si e bazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të
të gjykuarit D. S., dhe ndryshohen aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prizren,
P.nr.15/2002 datë 17.12.2003 dhe aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës,
Ap.nr.53/2004 datë 13.04.2004, vetëm sa i përket cilësimit juridik të veprës
penale shkaktimi i rrezikimit të përgjithshëm, të parashikuar me nenin 157
par.3 lidhur me par.1 të LPK-së, lidhur me nenin 19 të LPJ-së, ashtu që Gjykata
Supreme e Kosovës gjeti se në veprimet e të gjykuarit qëndrojnë elementet e
9

Nga shkresat e lëndës rezulton, se Gjykata e Qarkut Prizren, të akuzuarin
D. S., me datën 17.12.2003 e ka shpallur fajtor për veprën penale shkaktimi i
rrezikimit të përgjithshëm të parashikuar me nenin 157 par.3 lidhur me par.1 të
LPK-së, lidhur me nenin 19 të LPJ-së, dhe e ka gjykuar me dënim burgu me 6
(gjashtë) muaj.
Gjykata Supreme, duke vendosur përkitazi me ankesat e paraqitura
kundër këtij aktgjykimi, me aktgjykimin Ap.nr.53/2004, datë 13.04.2004, ka
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refuzuar ankesat dhe ka vërtetuar aktgjykimin e kundërshtuar.
Me datën 06.04.2004, ka hyrë në fuqi Kodi i Përkohshëm Penal i
Kosovës dhe në dispozitat e përgjithshme të tij, konkretisht me nenin 2 është
parashikuar edhe parimi i zbatimit të ligjit më të favorshëm. Kështu në nenin 2
par.2 të këtij Kodi, shprehimisht është paraparë se “në rast se ligji në fuqi
ndryshon para shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryesit
zbatohet ligji që është më i favorshëm.”
Meqenëse, seance e Gjykatës Supreme është mbajtur më 13.04.2004,
respektivisht (tetë) ditë pas hyrjes në fuqi të Kodit të Përkohshëm Penal, rrjedh
se kolegji i kësaj Gjykate, kur ka vendosur për këtë çështje penale, është dashur
ta zbatojë nenin 2 par.2 të KPPK-së, mbi zbatimin e ligjit më të favorshëm,
sepse për veprën penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor, ky Kodi i
Përkohshëm Penal parasheh dënim prej 6 muaj deri në 5 vjet, çka do të thotë se
në rastin konkret ky ligj është më i favorshëm në krahasim me Ligjin Penal të
mëparshëm i cili për të njëjtën vepër ka paraparë dënim prej 1 deri në 8 vjet.
Për këto arsye, është i drejtë pretendimi i mbrojtësit të të akuzuarit se, me
aktgjykimet e kundërshtuara është shkelur ligji penal në dëm të të gjykuarit D.
S., nga neni 451 par.1 i KPPK-së, për shkak të moszbatimit të rrezikimit të
përgjithshëm të parashikuar me nenin 291 par.3 lidhur me par.1 të KPPK-së,
parashihet dënim më i butë.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 403(1) pika 12 KPPPK-së - deklarimi i bazave që kanë
të bëjnë me provat materiale - neni 410(4) KPPPK - palët e thirrura me
kohë në seancën e apelit - neni 171(4), 165 LPK - vepra penale kundër
sigurisë së trafikut publik- aktgjykimi i ndryshuar - neni 396(7), 451, 457
KPPPK]
Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës Komunale të Kamenicës dhe Gjykatës së Qarkut të
Gjilan për shkelje të nenit 403 (1) pika 12 dhe 410(4) të KPPPK-së. I pandehuri
është akuzuar për vepra penale të rënda kundër sigurisë së trafikut publik siç
parashihet me nenin 171 (4) në lidhje me nenin 165 (3) në lidhje me nenin
165(1) të LPK-së, është shpallur fajtor, dhe është dënuar me kusht.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është
në kundërshtim me procedurën penale, nenin 403(1) pika 12 e KPPPK-së për
shkak se ka dështuar të sqarojë faktet vendimtare të veprës penale, kryesisht
llojin dhe natyrën e veprës penale të vozitjes të kryer nga i akuzuari. Gjykata
Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së dytë ka vepruar në kundërshtim
me nenin 410(4) të KPPPK-së për shkak se ka dështuar që të njoftojë avokatin
mbrojtës për seancën dhe për shkak se ka zhvilluar seancën në mungesë të tyre.
Së këndejmi, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës
është e bazuar dhe prishi aktgjykimet dhe ktheu lëndën Gjykatës së shkallës së
parë për rigjykim

Prandaj, për këtë arsye Gjykata Supreme e pranoi sit ë bazuar kërkesën e
mbrojtësit të të gjykuarit dhe ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë dhe atë të
shkallës së dytë nga ky aspekt, duke konstatuar se në veprimet e të gjykuarit të
përmendur qëndrojnë elementet e veprës penale të shkaktimit të rrezikimit të
përgjithshëm të parashikuar me nenin 291 par.3 lidhur me par.1 të KPPK-së.
Sa i përket propozimit të mbrojtësit për shqiptimin e një dënimi më të butë
ndaj të gjykuarit, Gjykata Supreme çmon se ky propozim është i pabazuar,
pavarësisht nga ndryshimi i cilësimit juridik të veprës, sidomos kur merret
parasysh fakti se këtij të gjykuari i është shqiptuar një dënim burgimi me 6
(gjashtë) muaj, i cili në realitet paraqet dënimin minimal të paraparë për këtë
vepër penale.
Nga sa u parashtrua dhe në bazë të nenit 454 par.1 dhe nenit 457 par.1 pika
1 të KPPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Pkl.nr.11/2004, datë 10.12.2004
Procsmbajtëse,
Flora Balidemaj

Pkl.nr.12/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjyqtarët: Shahdane Agani
dhe Riza Loci, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj,
procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit G. G. nga Bujanovci, për
veprën penale vepra të rënda kundër sigurisë së komunikacionit, të parashikuar
nga neni 171 par.4 lidhur me nenin 165 par.3 lidhur me par.1 të LPK, përkitazi
me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të gjykuarit, avokat
Vahid Halili, ngritur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës
Komunale në Kamenicë, P.nr.97/2001 datë 06.02.2004, dhe aktgjykimit të
Gjykatës së Qarkut Gjilan, Ap.nr.56/2004 datë 22.04.2004, në seancën e
Kolegjit të mbajtur më 09.11.2004, mori këtë:
A K T GJ Y K I M

Kryetari i Gjykatës-kolegjit,
Rexhep Haxhimusa
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Pranohet si e bazuar kërkesa e mbrojtësit të të akuzuarit G. G. për
mbrojtje të ligjshmërisë dhe prishen aktgjykimi i Gjykatës Komunale në
Kamenicë, P.nr.97/2001 datë 06.02.2004, dhe aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut
Gjilan, Ap.nr.56/2004 datë 22.04.2004, kurse çështja i kthehet Gjykatës së
Shkallës së Parë për rigjykim.
A r s y e t i mi
Gjykata Komunale në Kamenicë, me aktgjykimin P.nr.97/2001 datë
06.02.2004, të akuzuarin G. G. e ka shpallur fajtor për veprën penale vepra të
rënda kundër sigurisë së komunikacionit, të parashikuar nga neni 171 par.4
lidhur me nenin 165 par.3 lidhur me par.1 të LPK, dhe e ka gjykuar me kusht,
duke i caktuar dënimin me 5 (pesë) muaj burgim, i cili nuk do të ekzekutohet
nëse në afat prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, nuk kryen vepër të re penale.
Gjykata e Qarkut në Gjilan, duke vendosur lidhur me ankesën e
Prokurorisë Publike Komunale të Gjilanit dhe ankesën e mbrojtësit të të
akuzuarit, me aktgjykimin Ap.nr.56/2004 datë 22.04.2004, pranoi ankesën e
Prokurorit Publik Komunal dhe e ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë sa i
përket vendimit për dënimin, ashtu që të akuzuarin, për veprën penale për të
cilën është shpallur fajtor, e gjykoi me 4 (katër) muaj burgim, ndërsa ankesën e
mbrojtësit të të akuzuarit e refuzoi sit ë pabazë.
Kundër këtyre aktgjykimeve, mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Vahid
Halili, ka ngritur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes së
dispozitave të procedurës penale, parashikuar nga neni 403 ar.1 nënpar.12 dhe
par2 nënpar.2 të KPPPK.
Mbrojtësi i të akuzuarit konsideron se aktgjykimi i Gjykatës Komunale në
Kamenicë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të
parashikuar nga neni 403 par.1 nënpar.12 të KPPPK, e cila qëndron në faktin se
dispozitivi i aktgjykimit të kundërshtuar është i paqartë dhe i pakuptueshëm,
sepse nga përshkrimi faktik nuk mund të kuptohet se çfarë lëshimi në
komunikacion ka bërë i akuzuari, ndërsa në arsyetimin e aktgjykimit të
kundërshtuar nuk shpjegohet fare se çka nënkupton Gjykata me shprehjen
“shpejtësi tejmase”, domethënë cila është kjo shpejtësi, për më tepër kur vetë
Gjykata konstaton se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur për shkak të
lëshimeve të të dëmtuarit S. D., ndërsa pas këtij konstatimi e shpall fajtor të
akuzuarin, gjë që aktgjykimin e kundërshtuar e bën të paqartë dhe të
pakuptueshëm dhe njëherësh edhe të kundërligjshëm.
Ndërkaq, përsa i përket aktgjykimit të shakllës së dytë, mbrojtja pretendon
se ai është përfshirë më shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale,
parashikuar nga neni 403 par.2 nënpar.2, e cila ka të bëjë me shkeljen e së
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drejtës së mbrojtjes, sepse Gjykata e Shkallës së dytë ka pamundësuar
pjesëmarrjen e mbrojtjes dhe të akuzuarit në seancën publike të datës
22.04.2004, duke konstatuar se fletëkthesa për të akuzuarin nuk është kthyer në
Gjykatë, ndërsa për mbrojtësin është kthyer pa dorëzim.
Kështu, mbrojtja konsideron se aktgjykimet e kundërshtuara janë përfshirë
me shkeljet e dispozitave ligjore të cekura më lart, prandaj ka propozuar që
kërkesa në fjalë të pranohet dhe aktgjykimet e kundërshtuara të prishen, kurse
çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Prokurori Publik i Kosovës, me përgjigjen ndaj kërkesës PPK.nr.27/2004
datë 01.07.2004, propozoi që kërkesa e mbrojtësit të të akuzuarit të pranohet si
e bazuar.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të nenit 454 par.1
lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi thëniet e kërkesës për mbrojtje të
ligjshmërisë dhe konstatoi:
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës rezulton se në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës
së parë, përkitazi me ngjarjen e kundërligjshme të automobilit nga ana e të
akuzuarit thuhet se i akuzuari ka ngarë atë “me shpejtësi tej mase”, thënie kjo
që është e pakuptueshme, sepse nga ky përshkrim faktitk nuk mund të kuptohet
se a është fjala për tejkalimin e shpejtësisë së lejuar të ngarjes së automjetit apo
për mospërshtatje të shpejtësisë me kushtet e komunikacionit.
Ndërkaq, neni 165 par.1 i LPK, parashikon: “Pjesëmarrësi në
komunikacion në rrugë që nuk u përmbahet dispozitave të komunikacionit dhe
me këtë rrezikon komunikacionin aq sa vë në rrezik jetën ose trupin e njerëzve
ose pasurinë në vëllim të madh dhe për këtë shkak te personi tjetër shkaktohet
plagosja e lehtë ose dëmi mbi pasurinë mbi dhjetë mijë dinarë”. Nëse është fjala
për tjekalim të shpejtësisë, është dashur që në dispozitiv të ceket fakti se çfarë
shpejtësie e lëvizjes është e lejuar në vendin e ngjarjes, (cila ka qenë dispozita e
komunikacionit në rastin konkret) dhe me çfarë shpejtësie ka ngarë veturën i
gjykuari para momentin të ndërmarrjes së frenimit të saj. Në dispozitiv
mungojnë këto të dhëna, të cilat dispozitivin e aktgjykimin e bëjnë të
pakuptueshëm. Nëse është fjala pëe mospërshtatje të shpejtësisë së automjetit,
është dashur që në dispozitiv të konkretizohen kushtet e komunikacionit dhe
cila shpejtësi e lëvizjes konsiderohet e papërshtatshme me kushtet e
komunikacionit, në të cilat është shkaktuar aksidenti. Këto fakte nuk janë
përmendur në dispozitiv në dispozitiv, i është i pakuptueshëm edhe për këto
arsye. Paqartësitë e cekura më lart kanë të bëjnë me ngarjen e kundërligjshme të
automobilit nga ana e të gjykuarit, fakt ky i rëndësishëm, vendimtar, vendimtar
dhe element konstituiv I kësaj vepre penale.
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Në pjesën e arsyetimit ku flitet për gjendjen faktike, e cila dallon nga
gjendja faktike e përshkruar në dispozitiv të të njëjtit aktgjykim, nuk janë cekur
në mënyrë të plotë faktet e vërtetuara gjatë seancës kryesore, nuk janë paraqitur
qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye konsiderohen si të
vërtetuara apo të pavërtetuara. Pra, në arsyetimin e këtij aktgjykimi nuk janë
dhënë arsyet lidhur me faktet vendimtare, siç parashikohet me nenin 396 par.7
të KPPPK. Këto lëshime përbëjnë shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale, parashikuar nga neni 403 par.1 pika 12 të KPPPK, siç
thuhet me të drejtë në kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 403 - shkelja e përgjithshme e procedurës penale - neni
135(1) pika 2 LPK - vjedhje e rëndë - neni 154(1) LPK - fshehje kërkesa e
hedhur poshtë - neni 454, 456 KPPPK]

Nga shkresat e lëndës, konkretisht nga aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së
Dytë rezulton se “në seancën e kolegjit avokati dhe klienti i tij nuk kanë marrë
pjesë, ngase për avokatin ftesa është kthyer e padorëzuar, ndërsa për të
akuzuarin, fletëkthesa nuk është kthyer në Gjykatë”. Nga kjo del se Gjykata e
Shkallës së Dytë seancën e kolegjit e ka mbajtur pa praninë e të akuzuarit dhe
mbrojtësit të tij, përkundër faktit se në ankesë kanë propozuar që të njoftohen
për seancën e kolegjit. Dispozita e nenit 410 par.4 të KPPPK, parashikon se
Gjykata e Shkallës së Dytë ka të drejtë të mbajë seancën e kolegjit pa praninë e
palëve që kanë kërkuar që të marrin pjesë në seancë, vetëm në rastet kur palët
njoftohen për seancën e rregullt. Prandaj, Gjykata e Shkallës së Dytë, duke
vepruar në kundërshtim me nenin 410 par.4 të KPPPK, në aktgjykimin e
shkallës së dytë ka shkelur të drejtën e mbrojtjes, të parashikuar nga neni 403
par.2 pika 2 të KPPPK.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, kjo Gjykatë çmon se me aktgjykimet e
kundërshtuara janë bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale,
parashikuar nga neni 403 par.1 pika 12 dhe neni 403 par.2 pika 2 lidhur me
nenin 451 par.1 pika 2 dhe 3 të KPPPK, sepse këto shkelje kanë cenuar
ligjshmërinë dhe drejtshmërinë e aktgjykimeve, për të cilën arsye u pranua si e
bazuar kërkesa e mbrojtësit të të akuzuarit dhe u prishën aktgjykimet e
kundërshtuara, për t'iu kthyer lënda për rigjykim Gjykatës së Shkallës së Parë.
Gjatë riprocedimit, Gjykata e Shkallës së Parë duhet t'i mënjanojë shkeljet
esenciale të dispozitave të procedurës penale të sipërmenduara, të caktojë dhe
të mbajë seancën kryesore dhe, në fund, të marrë një vendim të drejtë e të
ligjshëm në këto çështje penale.

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës Komunale të Vitisë dhe Gjykatës së Qarkut të Gjilanit
për shkelje të nenit 403 të KPPPK-së.
Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është
mjet juridik i jashtëzakonshëm, i parashikuar në bazë të nenit 451 të KPPPKsë. Gjykata Supreme gjeti se kërkesa nuk specifikon se cila dispozitë e nenit 403
të KPPPK është shkelur, dhe dështoi të kundërshtoi aktgjykimin në baza
ligjore, mirëpo në vend të kësaj është paraqitur ankesa kundër tij në shkallë të
dytë, për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të fakteve. Prandaj, Gjykata
Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës është e pabazë.
Pkl.nr.13/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjyqtarët Avdi Dinaj dhe
mr.sc.Fejzullah Hasani anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale mr.sc.Flora
Balidemaj procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit N. M. nga
fshati Begunc, komuna e Vitisë, për veprën penale vjedhje e rëndë e
parashikuar me nenin 135 par.1 pika 2 të LPK-së, duke vendosur përkitazi me
kërkesën e të gjykuarit për mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës Komunale Viti P.nr.52/2003, datë 27.05.2003 dhe
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Gjilan Ap.nr.19/2004, datë 11.03.2004, në
seancën e kolegjit të mbajtur më 07.03.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar kërkesa e të gjykuarit N. M. për mbrojtje të
ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Komunale Viti
P.nr.52/2003, datë 27.05.2003 dhe aktgjykimit të Gjyaktës së Qarkut Gjilan
Ap.nr.19/2004, datë 11.03.2004.

Nga sa u parashtrua dhe në bazë të nenit 457 par.1 par.2 të KPPPK, u
vendos sin ë dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Pkl.nr.12.2004, datë 09.11.2004
Procesmbajtësi,

Kryetari i Gjykatës-kolegjit,
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A r s y e t i m i
Gjykata Komunale Viti, me aktgjykimin P.nr.52/2003 datë 27.05.2003,
të akuzuarin N. M. e ka shpallur fajtor për veprën penale vjedhje e rëndë e
parashikuar me nenin 135 par.1 pika 2 të LPK-së, dhe veprës penale të fshehjes
së parashikuar me nenin 154 par.1 të LPK-së, dhe e ka gjykuar me dënim unik
me 8 (tetë) muaj burgim. Duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit të të
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akuzuarit, Gjykata e Qarkut Gjilan, me aktgjykimin Ap.nr.19/2004, datë
11.03.2004, e ka refuzuar ankesën dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së
parë.

Bazuar në këtë gjendje, Gjykata Supreme vlerësoi se nuk ka kushte
ligjore për pranimin e saj, prandaj në përputhje me dispozitën e nenit 456 të
KPPPK-së, vendosi sin ë dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Kundër këtyre aktgjykimeve i gjykuari N. M. ka paraqitur kërkesë për
mbrojtje të ligjshmërisë për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljes
esenciale të ligjit të procedurës penale nga neni 403 të KPPPK-së, me
propozim që Gjykata Supreme e Kosovës të prishë aktgjykimet e
kundërshtuara dhe çështjen ta kthejë në rishqyrtim dhe rigjykim, apo që ato të
ndryshohen.
Prokurori Publik i Kosovës, me parashtresën PPK nr.34/04, datë
07.09.2004, ka propozuar që kërkesa e të gjykuarit për mbrojtje të ligjshmërisë
të refuzohet si e pabazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Pkl.nr.13/2004, datë 07.03.2005

Procesmbajtëse,
Mr.Sc.Flora Balidemaj

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës në
kuptim të nenit 454 par.1 të KPPPK-së, studimit të aktgjykimeve dhe
vlerësimit të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, konstatoi:
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar.
Në kërkesën e vet, i gjykuari, në mënyrë të përgjithësuar ka theksuar
se janë bëërë shkeljet e ligjit penal dhe shkeljet esenciale të ligjit të procedurës
penale nga neni 403 par.1, duke mos e precizuar se cilat pika të këtij neni janë
shkelur konkretisht. Thekson se, Gjykata e Shkallës së Parë ka bërë vërtetimin
e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike me arsyetim se nuk janë dëgjuar
dëshmitarët N. Q. dhe B. B. dhe se aktgjykimet e kundërshtuara janë bazuar në
dëshminë e të bashkëakuzuarit P. F., të të miturit M. I. dhe I. Q., të cilat sipas të
gjykuarit janë të papranueshme dhe shton se shqyrtimi kryesor është mbajtur
pa pjesëmarrjen e personave të ftuar, duke menduar në dëshmitarin N. Q., i cili
ka qenë dëshmitar okular. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme këto
pretendime nuk janë të bazuara për këto arsye:
Me dispozitën e nenit 451 të KPPPK-së, shprehimisht parashihen rastet e
paraqitjes së kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë si mjet i jashtëzakonshëm
juridik, ndër të cilat janë: shkelje e ligjit penal; shkelje esenciale të ligjit të
procedurës penale nga neni 403 par.1, shkelje të tjera të dispozitave të
procedurës penale, kur shkeljet e tilla kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit
gjyqësor.
Duke pasur parasysh se në kërkesën e tij i gjykuari nuk e kundërshton
aktgjykimin për baza ligjore për mbrojtje të ligjshmërisë, por vetëm i
përgjithëson disa rrethana që për nga përmbajtja, më tepër i ngjajnë ankesës për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, që ka qenë
object shqyrtimi në shkallë të dytë, se sa kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë
që në rastin konkret është objekt shqyrtimi.
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 403(1) pika 12 KPPPK - deklarimi i bazave që kanë të
bëjnë me provat materiale - neni 451(1) pika 1,2,3 KPPPK - bazat për
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë - neni 115(1) LPK - mashtrimi i
blerësve - neni 195(1) - veprat penale të arbitraritetit - kërkesa e refuzuar neni 454, 455, 456 KPPPK]

Qarkut në Mitrovicë, Ap.nr.196/2001 datë 13.04.2004.
A r s y e t i m i

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës Komunale të Vushtrrisë dhe Gjykatës së Qarkut të
Mitrovicës për shkelje të nenit 403(1) pika 12 dhe nenin 451(1) të KPPPK-së.
Gjykata Supreme ka vendosur se në bazë të nenit 451(2) të KPPPK-së, një
kërkesë e tillë, nuk mund të paraqitet për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike për shkak se është paraqitur nga i akuzuari në këtë rast.
Krahas kësaj, Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykatat e shkallës më të ulët
kanë vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë faktet vendimtare gjatë marrjes së
aktgjykimeve të tyre, siç parashihet me nenin 387 dhe 396(7) të KPPPK-së.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës është e
pabazuar.
Pkl.nr.15/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjyqtarër: Shahdane Agani
dhe Riza Loci, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj,
procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit A. H. nga fshati Bajskë,
për shkak të veprave penale: mashtrim i blerësve nga neni 115 par.1 të LPK,
dhe dy veprave penale vetëgjyqësia nga neni 195 par.1 të LPK, përkitazi me
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të gjykuarit, avokat Vahid
Halili, ngritur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale në
Vushtrri, P.nr.80/2001 datë 01.11.2001, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
në Mitrovicë, Ap.nr.196/2001 datë 13.04.2004, në seancën e kolegjit të
mbajtur më 09.11.2004, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar kërkesa e mbrojtësit të të akuzuarit A. H. për
mbrojtje të ligjshmërisë, ngritur kundër aktgjykimit të formës së prerë të
Gjykatës Komunale në Vushtri, P.nr.80/2001 dhe aktgjykimit të Gjykatës së
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Gjykata Komunale në Vushtrri, me aktgjykimin P.nr.80/2001 datë
01.11.2001, të akuzuarin A. H. e ka shpallur fajtor, për shkak të veprave penale:
mashtrim i blerësve nga neni 115 par.1 të LPK, dhe dy veprave penale
vetëgjyqësia nga neni 195 par.1 të LPK, dhe e ka gjykuar, pasi për secilën vepër
i caktoi dënimet me burg veç e veç dhe këto: për veprën penale në pikën I të
dispozitivit-me 6 (gjashtë) muaj, për veprën penale në pikën II të dispozitivitme 1 (një) muaj, dhe për veprën penale në pikën III të dispozitivit-me 1 (një)
muaj, e ka gjykuar me dënim unik burgu prej 7 (shtatë) muaj, në të cilin dënim
do t'i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 27.04.2001 gjer më
01.06.2001.
Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, duke vendosur sipas ankesave të
mbrojtësve të të akuzuarit, me aktgjykimin Ap.nr.196/2001 datë 13.04.2004, e
kryesisht e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi me: veprat penale
të përshkruara nën pikën II dhe III të dispozitivit, e refuzon akuzën conform
nenit 349 pika 6 lidhur me nenin 365 pika 3 të LPP, ndërsa për veprën penale të
përshkruara nën pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar përmbushen
të gjitha elementet e veprës penale mashtrimi i blerësve të parashikuara në
nenin 242 par.1 të KPPK, për të cilën vepër e gjykon me dënim me burg në
kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, në të cilin i llogaritet edhe koha e kaluar në
paraburgim prej datës 27.04.2001 deri më 10.06.2001.
Kundër këtyre aktgjykimeve, mbrojtësi i të akuzuarit avokati Xhafer
Maliqi, ka ngritur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes së
dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal.
Në kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit thuhet se aktgjykimi i
Gjykatës së Qarkut Mitrovicë, në pjesën gjykuese dhe ai i Gjykatës Komunale
në Vushtrri, përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të
parashikuara nga neni 403 par.1 nënpar.12 dhe par.2 të KPPPK. Lidhur me këto
shkelje, mbrojtësi në fakt bën fjalë për gjendjen faktike. Kështo, në kërkesë
theksohet se lidhur me këtë çështje penalo-juridike Gjykata Komunale në
Vushtrri ka bërë tri ekspertiza të karburantit, sipas protokolleve 190, 208, dhe
239 të përpiluara nga Instituti për Hulumtime në Bullgari, që kanë të bëjnë me
cilësinë e tij, kurse aktgjykimin e bazon në dy ekspertiza (190 dhe 208),
ndërkaq ekspertiza e tretë (239), e cila nuk ka rezultuar me ujë. Në kërkesë
pretendohet se nuk janë marrë parasysh kontraditat e paraqitura nga Instituti
për Hulumtime në Bullgari dhe aktgjykimet e kundërshtuara për këto fakte nuk
përbëjnë arsye të qarta të cilat kanë pasur ndikim në marrjen e vendimit jo të
ligjshëm dhe në dëm të të akuzuarit. Përveç kësaj mbrojtësi në kërkesë bën fjalë
edhe për shkelje të tjera, porn ë mënyrë të përgjithësuar.
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Mbrojtësi më tutje pretendon se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së
Parë dhe aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Dytë, në pjesën me të cilin i
akuzuari është shpallur fajtor për veprën penale mashtrim i blerësve, janë të
kundërligjshme, sepse në rastin konkret kemi të bëjmë me përgjegjësinë
penale të personit juridik, të parashikuar me dispozitën e nenit 106 të KPPK.

gjatë shqyrtimit kryesor dhe lidhur me to kanë paraqitur konkludime të qarta.
Si Gjykata e Shkallës së Parë, ashtu edhe ajo e shkallës së dytë të gjitha faktet
vendimtare të çështjes i kanë vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë. Qasja e tyre
ndaj fakteve vendimtare ka qenë e drejtë dhe e ligjshme, sepse kanë mbështejte
në provat e administruara, kështu që asnjë fakt vendimtar në këtë çështje
penalo-juridike nuk ka ngelur i dyshimtë dhe i pavërtetuar.

Kështu, mbasi sipas kërkesës, aktgjykimet e kundërshtuara janë të
përfshira me shkelje të dispozitave ligjore të cekura më lart, mbrojtësi
propozon që kërkesa në fjalë të pranohet dhe aktgjykimet e kundërshtuara të
ndryshohen, ashtu që i akuzuari të lirohet nga akuza për veprën penale
mashtrim i blerësve nga neni 115 par.1 të LPK, ose aktgjykimet në këtë pjesë të
prishen dhe çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Prokurori Publik i Kosovës, me shkresën PPK.nr.37/2004 datë
10.08.2004, nuk është deklaruar përkitazi me kërkesën për mbrojtje të
ligjshmërisë.
Gjykata Supreme në seancën e mbajtur shqyrtoi shkresat e lëndës në
kuptim të nenit 454 par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi thëniet në
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi:

Gjykata Supreme pranon në tërësi qëndrimin juridik të Gjykatës së
Shkallës së Parë dhe të Shkallës së Dytë, të shprehur në aktgjykimet e tyre,
përkitazi me përgjegjësinë penale të të akuzuarit dhe se në veprimet e të
akuzuarit A. H. qëndrojnë të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës
penale mashtrim i blerësve nga neni 242 par.1 të KPPK.
Për arsyet e mësipërme, kjo Gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk
ka shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga
neni 403 par.1 pika 12 dhe par.2 të KPPPK, as shkelje të ligjit penal-neni 14 të
KPPK, lidhur me nenin 451 par.1 pika 1,2 dhe 3 të KPPPK. Pra, nuk është i
bazuar pretendimi i mbrojtësit të të akuzuarit se me aktgjykimet e
kundërshtuara është shkelur ligji në dëm të të gjykuarit A. H..
Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 456 të KPPPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar.
Pretendimet e mbrojtësit të të gjykuarit të theksuara në kërkesë
kryesisht kanë të bëjnë me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike. Pra, në fakt, kontestohet gjendja faktike e vërtetuar me aktgjykimet e
kundërshtuara.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NE PRISHTINË
Pkl.nr.15/2004, datë 09.11.2004
Procesmbajtëse,
Drita Rexhaj

Me dispozitën e nenit 451 par.2 parashikohet se “kërkesa për mbrojtje të
ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabuar ose jot ë
plotë të gjendjes faktike, as kundër vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës
me të cilin është vendosur mbi kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë”. Andaj,
kjo Gjykatë vlerëson se pretendimet që kanë të bëjnë me gjendjen faktike, në
këtë fazë të procedurës, janë jolëndore.
Përkitazi me pretendimet tjera të theksuara në kërkesë, kjo Gjykatë
vlerëson se në rastin konkret nuk ka shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës penale të parashikuar nga neni 403 par.1 pika 12 të KPPPK, sepse
Gjykata e Shkallës së Parë, si dhe ajo e shkallës së dytë, i kanë vlerësuar provat
në pajtim me dispozitën e nenit 387 të KPPPK, kurse për provat kontradiktore
kanë vepruar në pajtim me dispozitën e nenit 396 par.7 të KPPPK, duke
paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr si të
provuara ose si të paprovuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore.
Ato kanë bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të administruara
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 2(2) KPPK - kualifikimi juridik i veprës - neni 140(1)
LPK - mashtrimi - aktgjykimi i ndryshuar - neni 152, 454, 456 KPPPK]

A K T GJ Y K I M

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës Komunale të Pejës dhe the Gjykatës së Qarkut të
Prishtinës për shkelje të Nenin 2(2) të KPPK, duke bërë pretendimin ankimor
se Gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë kanë dështuar të pranojnë dëshmitë e
dëshmitarëve të propozuar për shkak se pas hyrjes në fuqi të dispozitave të
KPPPK-së, gjykata është dashur të zbatojë ligjin më të favorshëm për të
akuzuarin.
I pandehuri është akuzuar për mashtrim siç parashihet me nenin 140(1) të
LPK-së, është shpallur fajtor, dhe është dënuar me me kusht.
Gjykata Supreme gjeti se Gjykata mundet, sipas vlerësimit të vet të pranojë,
shqyrtojë apo refuzoi provat dhe gjeti se refuzimi i dëshmisë së dëshmitarit në
gjyq nuk paraqet shkelje të të drejtave të mbrojtjes, siç parashihet me nenin
152 të KPPPK-së.
Megjithatë, Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka
shkelur ligjin në dëm të të Pandehurit për shkak se nuk është zbatuar ligji më i
favorshëm për të pandehurin.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës është
pjesërisht e bazuar dhe ndryshoi aktgjykimin sipas nenit 2(2) të KPPK-së, në
atë të veprës penale të mashtrimit siç parashihet me nenin 261(1) të KPPK-së
që pasqyron një shqiptim më të favorshëm të dënimit se dënimi me të cilin i
pandehuri ishte dënuar fillimisht.
Pkl.nr.16/2004

Aprovohet pjesërisht kërkesa e të akuzuarit N. H. për mbrojtje të
ligjshmërisë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë,
Ap.nr.1/2003 datë 21.04.2004, vetëm përkitazi me cilësimin juridik, ashtu që
Gjykata Supreme gjen se në veprimet e të akuzuarit përmbushen elementet e
veprës penale mashtrimit parashikuar me nenin 261 par.1 të KPPK, ndërsa për
pjesët tjera kërkesa refuzohet si e pabazuar.
A r s y e t i m i
Gjykata Komunale në Pejë, me aktgjykimin, P.nr.155/2002 datë
03.07.2001 e ka shpallur fajtor të akuzuarin N. H., për veprën penale
mashtrimi, parashikuar me nenin 140 par.1 të LPK, dhe e ka gjykuar me dënim
me kusht në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) muaj i cili nuk do të ekzekutohet nëse i
akuzuari në afat prej 2 (dy) vjetësh, nuk kryen vepër penale të re.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me aktgjykimin Ap.nr.1/2003 datë
21.04.2004, e vërteton aktgjykimin e shkallës së parë, ndërsa ankesën e
mbrojtësit të të akuzuarit e refuzon si të pabazuar.
Kundër këtyre aktgjykimeve, i akuzuari N. H., ka ngritur kërkesë për
mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të
procedurës penale dhe shkeljeve të ligjit penal-neni 2 par.2 të KPPK., me
propozim që Gjykata Supreme ta aprovojë kërkesën për mbrojtje të
ligjshmërisë dhe lëndën ta kthejë në rigjykim Gjykatës së Shkallës së Parë.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-Kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar Kolegji dhe gjyqtarët: Zait Xhemajlji
dhe mr.sc.Fejzullah Hasani, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Drita
Rexhaj, procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit N. H. nga Fushë
Pejë, komuna e Pejës, për shkak të veprës penale mashtrimi, parashikuar me
nenin 140 par.1 të LPK, përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë së të
gjykuarit, ngritur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale
në Pejë, P.nr.155/2002 datë 03.07.2001, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
në Prishtinë, Ap.nr.1/2003 datë 21.04.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur
më 18.03.2005, mori këtë
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I akuzuari konsideron se aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Pejë,
P.nr.155/2002 datë 03.07.2001, përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale, sepse nuk është aprovuar kërkesa për marrjen e provësdëgjimin e dëshmitarëve të propozuar E. Sh., H. B. e R. L., dhe në këtë mënyrë
të gjykuarit i është shkelur e drejta në mbrojtje.
Ndërkaq, për sa i përket aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë, i
akuzuari pretendon se po ashtu është i përfshirë me shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës penale, me faktin se është vërtetuar aktgjykimi i
shkallës së parë i cili nuk ka aprovuar propozimin për dëgjimin e dëshmitarëve
për të cilët u bë fjalë më lartë. Njëherit në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë i
gjykuari konsideron se aktgjykimi i shkallës së dytë është përfshirë me shkelje
të ligjit penal-neni 2 par.2 të KPPK, sepse dispozitat e Kodit Penal të
Përkohshëm të cilat më vonë kanë hyrë në fuqi, janë më të favorshme për të
akuzuarin, andaj Gjykata është dashur që ta bëjë ricilësimin e veprës penale me
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dispozita të KPPK.
Prokurori Publik i Kosovës, konform nenit 454 par.2 të KPPPK, ka
dhënë përgjegje në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë së të akuzuarit me
shkresën, PPK.nr.38/2004 datë 06.08.2004, dhe ka propozuar që kërkesa e të
akuzuarit të aprovohet dhe aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë
Ap.nr.1/2003 datë 24.04.2004 të ndryshohet vetëm sa i përket cilësimit juridik
të veprës penale ashtu që vepra penale për të cilën është shpallur fajtor të
cilësohet si vepër penale mashtrimi, parashikuar me nenin 261 par.1 të KPPK.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të nenit 454
par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi thëniet e kërkesës për mbrojtje
të ligjshmërisë dhe konstatoi:
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë pjesërisht është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës rezulton se kërkesa e të akuzuarit për të ftuar
dëshmitarët E. Sh., H. B. dhe R. L., nuk është aprovuar nga ana e Gjykatës së
Shkallës së Parë. Gjykata e Qarkut në Prishtinë me aktgjykimin Ap.nr.1/2003
datë 21.04.2004, e refuzon si të pabazuar pretendimin ankimor të të akuzuarit
se me aktgjykimin e shkallës së parë është mohuar e drejta e mbrojtjes, me
arsyetim se nga procesverbali i seancës kryesore rezulton se i akuzuari ka qenë
i udhëzuar për të gjitha të drejtat e tij.
Me dispozitën e nenit 152 par.3 pika 1 të KPPK, është parashikuar se
“Gjykata mund të refuzojë kërkesën për marrjen e provës: 1) Kur marrja e
provës së tillë për të plotësuar provat tjera është e panevojshme dhe e tepërt,
sepse çështja është e njohur në vija të përgjithshme”.

parëndësishme. Bazur në këtë kjo Gjykatë konsideron se aktgjykimet e
ankimuara nuk janë të përfshira me shkelje të dispozitave të procedurës penale
të cilat do të ndikonin në ligjshmërinë e vendimeve në fjalë.
Me dispozitën e nenit 2 par.2 të KPPPK, është parashikuar se “në rast
se Ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të vendimit përfundimtar, atëherë
ndaj personit që gjendet nën hetime, i akuzuar apo që shpallet fajtor zbatohet
ligji më i favorshëm.
Në rastin konkret, për të akuzuarin më i favorshëm është KPPK, sepse
për këtë vepër penale është parashikuar dënim me gjobë apo me burgim deri në
3 (tri) vjet, prandaj në frymë të këtyre dispozitave, me aktgjykimet e
kundërshtuara është shkelë ligji penal në dëm të gjykuarit me që nuk është
aplikuar ligji më i favorshëm për të akuzuarin. Për këtë arsye Gjykata Supreme
duke e aplikuar nenin 2 par.2 të KPPK, aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë Ap.nr.1/2003 datë 21.04.2004, e ndryshoi ashtu që gjen se në
veprimet e të akuzuarit sajohen të gjitha elementet e veprës penale mashtrim
nga neni 261 par.1 të KPPK, dhe se i akuzuari për këtë vepër është fajtor.
Për arsyet e mësipërme, kjo Gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk
ka shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale, ndërsa aktgjykimi i
Gjykatës së Shkallës së Dytë përmban shkelje të ligjit penal të parashikuar nga
neni 2 par.2 të KPPK.
Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 457 par.1 pika 1 të KPPPK,
u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NE PRISHTINË
Pkl.nr.16/2004, datë 18.03.2005

Me dispozitën e nenit 152 par.2 të KPPK, parashihet se “Gjykata
sipas
vlerësimit të vet, mund të pranojë dhe të marrë parasysh çdo provë të
pranueshme që ajo mendon se është e rëndësishme për procedurën penale
konkrete dhe ka autoritetin të vlerësojë lirisht të gjitha provat e parashtruara me
qëllim të përcaktimit të rëndësisë ose papranueshmërisë së tyre”.

Procesmbajtëse,
Drita Rexhaj

Prandaj, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, mos aprovimi i propozimit
nga ana e Gjykatës së Shkallës së Parë që dëshmitarët e propozuar nga ana e të
akuzuarit të dëgjohen në çështjen konkrete penale, nuk paraqet shkelje të së
drejtës në mbrojtje siç pretendohet me kërkesë, me që është e drejtë e Gjykatës
që për vërtetimin e gjandjes faktike të administrojë dhe të vlerësojë provat dhe
atëherë kur konsideron se gjendja faktike është vërtetuar plotësisht, të refuzojë
administrimin e atyre provave të cilat i konsideron sit ë parëndësishme. Bazur
në këtë kjo Gjykatë konsideron se gjendja faktike është vërtetuar plotësisht, të
refuzojë administrimin e atyre provave të cilat i konsideron si të
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 451(1) pika 3 KPPPK - ligjshmëria e aktvendimit
gjyqësor - neni 203(3) dhe 203(1) LPK - falsifikimi i dokumentit - kërkesa
e refuzuar - neni 445, 454, 456, 458 KPPPK]

në Prishtinë, KP.nr.285/2004 datë 03.08.2004.
A r s y e t i m i

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Ferizaj dhe the Gjykatës së Qarkut në
Prishtina për shkelje të nenit 451(1) pikës 3 të KPPPK-së, duke bërë
pretendimin ankimor se Gjykata në shkallë të parë dhe të dytë ka nxjerrë
konkluzione të cilat nuk ka mundur t'i nxjerrë në fazën e procedurës për
përsëritjen e procedurës penale.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata në shkallë të parë ka bazuar
aktvendimin e vet në dispozitat në fuqi të nenit 407(1) të LPPK-së, dhe se
Gjykata në shkallë të dytë, në fazën e ankesës, kishte nxjerrë përfundim të
drejtë kur kishte përcaktuar se kushtet ligjore për përsëritjen e lëndës nuk janë
plotësuar, kryesisht për shkak se paraqitja e dëshmive shtesë nuk do të ishte
esenciale për këtë çështje.
Prandaj Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës është e
pabazë.
Pkl.nr.20/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- Kolegji i përbërë nga Kryetari
i Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar Kolegji dhe gjyqtarër: Miftar Jasiqi dhe
Zait Xhemajlji, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj,
procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit Sh. H. nga Kastrioti, për
shkak të veprës penale falsifikimi i dokumentit të parashikuar me nenin 203
par.3 lidhur me par.1 të LPK, përkitazi me kërkesën për mbrojtje të
ligjshmërisë së të gjykuarit, ngritur kundër aktvendimit të formës së prerë të
Gjykatës Komunale në Ferizaj, KP.nr.56/2004 datë 12.07.2004, dhe
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, KP.nr.285/2004 datë
03.08.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më 10.12.2004, mori këtë

Gjykata Komunale në Ferizaj, me aktvendimin KP.nr.56/2004 datë
12.07.2004, e hedh sit ë pabazuar kërkesën e të gjykuarit Sh. H. për përsëritjen
e procedurës penale të përfunduar me aktgjykimin e formës së prerë të
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ap.nr.120/2002 të datës 12.04.2004.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me aktvendimin KP.nr.285/2004 të
datës 03.08.2004, e refuzon si të pabazë ankesën e të gjykuarit Sh. H. të
paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale në
Ferizaj KP.nr.56/2004 datë 12.07.2004.
Kundër këtyre aktvendimeve, i akuzuari Sh. H., ka ngritur kërkesë për
mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës
penale-neni 451 par.1 pika 3 të KPPPK.
I akuzuari konsideron se aktvendimi i Gjykatës Komunale në Ferizaj,
përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara
nga neni 451 par.1 pika 3 të KPPPK, e cila qëndron në faktin se Gjykata në
aktvendim bën vlerësime të cilat nuk mund t'i bëjë në këtë fazë të procedurës
por vetëm në fazën e “shqyrtimit të konteadiktoritetit ku ecurinë dhe mënyrën e
veprimit e cakton par.2 e nenit 445 dhe dispozitat punuese”. Nga kjo rrjedh se
paraqitësi i kërkesës thirret vetëm në shkeljen e dispozitës së nenit 445 par.2 të
KPPPK.
Ndërkaq, për sa i përket aktvendimit të shkallës së dytë, i akuzuari
pretendon se ai është i përfshirë me të njejtat shkelje të dispozitave të
procedurës penale, nga se me këtë aktvendim është vërtetuar vendimi i
Gjykatës së Shkallës së Parë.
Kështu, i akuzuari konsideron se aktvendimet e kundërshtuara janë
përfshirë me shkeljet e dispozitave ligjore të cekura më lart, prandaj ka
propozuar që kërkesa në fjalë të pranohet dhe aktvendimet e kundërshtuara të
prishen, dhe lënda të kthehet në rigjykim, apo në bazë të nenit 458 lënda, t'i
kthehet për vendosje një Gjykate tjetër kompetente të Shkallës së Parë.

A K T GJ Y K I M

Prokurori Publik i Kosovës, me përgjigjen ndaj kërkesës
PPK.nr.40/2004 datë 23.09.2004, propozoi që kërkesa e të akuzuarit të
refuzohet si e pabazuar.

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e të akuzuarit Sh. H. për mbrojtje të
ligjshmërisë, ngritur kundër aktvendimit të formës së prerë të Gjykatës
Komunale në Ferizaj, KP.nr.56/2004, dhe aktvendimit të Gjykatës së Qarkut

Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës në kutpom të nenit 454
par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi thëniet e kërkesës për mbrojtje
të ligjshmërisë dhe konstatoi:
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Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës rezulton se Gjykata e Shkallës së Parë
aktvendimin e vet e ka bazuar në dispozitën e nenit 407 par.1 të LPP, sepse
konsideron se faktet dhe provat e propozuara për përsëritjen e procedurës nuk
janë të përshtatshme në bazë të të cilave do të lejohej përsëritja (rishikimi) i
procedurës. Edhe Gjykata e Qarkut ka vlerësuar drejt kur e ka refuzuar ankesën
si të pabazuar, duke gjetur se në rastin konkret nuk janë plotësuar kushtet
ligjore për përsëritjen e procedurës penale, për faktin se i gjykuari nuk ka
prezentuar prova të reja të cilat do ta provonin ndonjë fakt relevant përkitazi me
këtë çështje penalo-juridike e të cilat kishin me qenë të përshtatshme për
lejimin e përsëritjes së procedurës penale.
Qëndron fakti se aktvendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë përmban
disa vlerësime, të cilat sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, nuk paraqesin shkelje
të dispozitave të procedurës penale te cilat kishin për të ndikuar në
ligjshmërinë e marrjes së vendimit si nga ana e Gjykatës së Shkallës së Parë
ashtu edhe nga Gjykata e Shkallës së Dytë.
Gjykata Supreme vlerëson se faktet dhe provat e propozuara nga ana
e të akuzuarit, nuk janë të asaj natyre që do ta bënin të bazuar kërkesën, sepse të
njejtat prova janë vlerësuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë dhe në lidhmëri me
provat tjera, prandaj edhe kjo Gjykatë konsideron se aktvendimet e ankimuara
nuk janë të përfshira me shkelje të dispozitave të procedurës penale të cilat do
të ndikonin në ligjshmërinë e vendimeve në fjalë.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 285(1), 285(2), 284(2) pika 1 KPPPK - bazat dhe
kohëzgjatja e paraburgimit - neni 253(1) pika 1 në lidhje me nenin 23
KPPK - vjedhja e rëndë - kërkesa e refuzuar - neni 22(3), 306(5), 454(1),
455(1), 456 KPPPK]
Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës Komunale të Gllogovcit dhe the Gjykatës së Qarkut të
Prishtinës për shkelje të nenit 285(1), 285(2) dhe 284(2) pika 1 e KPPPK-së,
duke bërë pretendimin ankimor se paraburgimi i të pandehurit ishte zgjatur pa
propozimin e prokurorit publik dhe pa informimin e të pandehurit dhe avokatit
të tij mbrojtës për propozimin për zgjatjen e paraburgimit dhe se kohëzgjatja e
paraburgimit për atë periudhë kishte tejkaluar maksimumin e kohës së
parashikuar me ligj.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vepruar në
pajtim me dispozitat në fuqi dhe ka dhënë arsye të duhura ligjore dhe faktike.
Gjykata Supreme ka vendosur se nëse i pandehuri është në paraburgim, dhe
aktakuza nuk përmban propozim për lirimin e tij apo të saj, neni 306(5) i
KPPPK-së lejon që kolegji i përbërë nga tre gjyqtarë të veprojë sipas detyrës
zyrtare nga data e pranimit të aktgjykimit për të përcaktuar nëse zgjatja apo
ndërprerja e paraburgimit kërkohet si e tillë.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës është e
pabazë.

Pkl.nr.22/2004

Për arsyet e mësipërme, kjo Gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk
ka shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga
neni 451 par.1 pika 3 të KPPPK.
Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 456 të KPPPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Pkl.nr.20/2004, datë 10.12.2004
Procesmbajtëse,
Drita Rexhaj

Kryetari i Gjykatës-kolegjit,
Rexhep Haxhimusa

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga Kryetari i
gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji, dhe gjygjtarët: Zait Xhemajli dhe
Miftar Jasiqi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj,
procesmbajtëse, në lëndën penale të të akuzuarit B. S. dhe të miturit A. E., për
veprën penale vjedhje e rëndë, të parashikuar nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur
me nenin 23 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), përkitazi me
kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit B. S., avokat Ibrahim Dobruna, për
mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktvendimit të formës së prerë mbi
vazhdimin e paraburgimit të Gjykatës Komunale Gllogovc, Kp.nr.11/2004
datë 21.9.2004 dhe të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Kp.nr.331/2004 datë
22.9.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më 8.10.2004, mori këtë
A K T GJ Y K I M
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Refuzohet si e pabazuar kërkesa e mbrojtësit të të akuzuarit B. S., për
mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktvendimit të formës së prerë mbi
vazhdimin e paraburgimit të Gjykatës Komunale Gllogovc, Kp.nr.11/2004
datë 21.9.2004, dhe të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Kp.nr.331/2004 datë
22.9.2004
A r s y e t i m i
Gjykata Komunale Gllogovc me aktvendimin Kp.nr.11/2004 datë
21.9.2004, ua ka vazhduar paraburgimin të akuyuarit B. S. dhe të miturit A. E.
në kuptim të nenit 306 par.5 dhe nenit 22 par.3 të KPPPK. Duke vendosur sipas
ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit, Gjykata e Qarkut Prishtinë, me
aktvendimin Kp.nr.331/2004 datë 22.9.2004, e ka refuzuar si të pabazuar
ankesën e përmendur.
Kundër këtyre aktvendimeve, mbrojtësi i të akuzuarit B. S. ka ngritur
kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes së dispozitave të
KPPPK, të parashikuar me nenin 285 par.1 e 2 dhe nenit 284 par.2 pika 1 në
dëm të të akuzuarit, duke propozuar që të aprovohet kërkesa për mbrojtje të
ligjshmërisë dhe të prishet aktvendimi i Gjykatës Komunale në Gllogovc
Kp.nr.11/2004 datë 21.9.2004 dhe ai i Gjykatës së Qarkut Prishtinë
Kp.nr.331/2004 datë 22.9.2004, ashtu që të akuzuarit t'i ndërpritet paraburgimi
dhe të lihet për t'u mbrojtur në liri.

Gjykata Supreme gjen se nuk qëndrojnë pretendimet e mësipërme
ankimore e as që ka shkelje të tjera esenciale të dispozitave të procedurës
penale, të cilat kjo Gjykatë sipas detyrës zyrtare i vë renë, e të cilat kishin
kushtëzuar prishjen e aktvendimeve të ankimuara.
Aktvendimet e ankimuara janë të qarta dhe konkrete; në to nuk ka
kundërthënie; janë dhënë arsye të duhura juridike dhe faktike, të cilat i aprovon
si të drejta dhe objektive kjo Gjykat, sepse Gjykata e Shkallës së Parë ka
vepruar në pajtim me dispozitat: e nenit 306 par.5 të KPPPK, sipas së cilës,
“Kur i pandehuri ndodhet në paraburgim dhe aktakuza nuk përmban
propozimin për lirimin e tij, kolegji prej tre gjygjtarësh mbrenda tri ditëve nga
dita e pranimit të aktakuzës shikon sipas detyrës zyrtare nëse ende ekzistojnë
arsyet për paraburgim dhe merr aktvendim për zgjatjen ose pushimin e
paraburgimit. ''Dhe nenit 284 par.2 pika 1 të KPPPK, sipas së cilës “ Para
ngritjes së aktakuzës paraburgimi nuk mund të zgjas më shumë se tre muaj, kur
procedura zbatohet për vepër penale të denueshme me më pak se pesë vjet''.
Siç rezulton nga shkresat e lëndës, në këtë çështje penale është ngitur
aktakuza me datë 20.9.2004, kurse aktvendimet e kundërshtuara janë marrë më
21.9.2004 dhe 22.9.2004, domethënë par ngritjes së aktakuzës.
Nga kjo rezulton se nuk kemi shkelje të dispozitave të neneve 285
par.1 e 2 dhe 284 par.2 pika 1 të KPPPK. në dëm të të akuzuarit, për të cilat
pretendon mbrojtja, andaj edhe për këto arsye kërkesa për mbrojtje të
ligjshmërisë u refuzua si e pa bazuar.
Nga sa u tha më lart dhe në bazë të nenit 456 të KPPPK, u vendos si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të nenit 454
par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi thëniet në kërkesën për
mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi:
Kërkesa nuk është e bazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Pkl.22/2004, datë 8.10.2004
Procesmbajtëse,
Drita Rexhaj

Mbrojtësi i të akuzuarit në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë
pretendon se vendimet, si i shkallës së parë, Kp.nr.11/2004 datë 21.9.2004,
ashtu edhe ai i shkallës së dytë, Kp.nr.331/2004 datë 22.9.2004, janë marrë me
shkelje të dispozitave të nenit 285 par.1 dhe 2 të KPPPK, ngase, sipas këtyre
pretendimeve, me aktvendime të kundërshtuara paraburgimi është vazhduar
pa propozimin e Prokurorit Publik dhe pa u informuar i pandehuri dhe
mbrojtësi i tij përkitazi me propozimin për vazhdimin e paraburgimit.
Gjithashtu mbrojtësi në kërkesën e tij pretendon se me aktvendimet e
kundërshtuara është bërë edhe shkelja e dispozitës së nenit 284 par.2 pika 1 të
KPPPK, që ka të bëjë me kohëzgjatjën e paraburgimit, meqë në rastin konkret
të pandehurit paraburgimi është vazhduar më tepër se tre muaj.
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 123(2) dhe 125 KPPPK - dorëzimi dhe pranimi i
kopjeve të vërtetuara të aktvendimit - neni 2(2) - kualifikimi juridik i
veprës - neni 203(3) dhe 203(1) LPK - falsifikimi i dokumentit - kërkesa e
refuzuar - neni 451, 454, 455 KPPPK dhe neni 41 LPJ]

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e të gjykuarit P. K. për mbrojtje të
ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës
Komunale në Prizren P.nr.488/2001 datë 4.10.2002 dhe aktgjykimit të
Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ap.nr.60&2003 datë 6.8.2004.

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës Komunale dhe Gjykatës së Qarkut të Prizrenit për
shkelje të nenit 123(2), 125 dhe 451(1) pikës 1 dhe pikës 3 të KPPPK-së, duke
bërë pretendimin ankimor se i pandehuri kishte dështuar që të pranojë një
kopje të vërtetuar të aktgjykimit dhe se Gjykata e shkallës së dytë kishte
ndryshuar aktgjykimin në pjesën që ka të bëjë me cilësimin juridik të veprës
penale mirëpo ka bërë gabim në ndryshimin e aktgjykimit sipas detyrës zyrtare
në zbatimin e një dënimi më të rëndë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykatave Komunale u kishte dorëzuar
kopjen e aktgjykimit mirëpo kopja e aktgjykimit ishte kthyer prapa.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së dytë nuk është i
lidhur për nenin 2(2) të KPPK-së në shqiptimin e dënimit më të rëndë gjatë
ndryshimit të aktgjykimit. Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e
shkallës së dytë gjatë caktimit të dënimit ka marrë parasysh të gjitha
rrethanat të cilat ndikojnë në kohëzgjatjen e aktgjykimit. Prandaj, Gjykata
Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës është e pabazë.

A r s y e t i m i

Pkl.nr.23/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjygjtarët: Zait Xhemajli
dhe Fejzulah Hasani, anëtarë, me bashkpunëtorën profesionale Drita Rexhaj,
procesmbajtëse, në lëndën penale të gjykuarit P. K., nga fshati Hoqa e Qytetit,
komuna e Prizrenit, për veprën penale falsifikim i dokumentit, të parashikuar
nga neni 203 par.3 lidhur me par.1 të LPK, përkitazi me kërkesën e të gjykuarit,
për mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të
Gjykatës Komunale në Prizren P.nr.488/2001 datë 4.10.2002 dhe aktgjykimit
të Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ap.nr.60/2003 datë 6.8.2004, në seancën e
Kolegjit të mbajtur më 18.3.2005, mori këtë

A K T GJ Y K I M

Gjykata Komunale në Prizren, me aktgjykimin P.nr.488/2001 datë
4.10.2002, e ka shpallur fajtor të akuzuarin B. B., për veprën penale falsifikim i
dokumentit, të parashikuar nga neni 203 par.3 lidhur me par.1 të LPK dhe e ka
gjykuar me denim me kusht në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj i cili nuk do të
ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 2 (dy) vjetësh, nuk kryen vepër penale
të re.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me aktgjykimin AP.nr.60/2003 datë
6.8.2004, me aprovimin e ankesës së Prokurorit Publik Komunal në Prizren
dhe sipas detyrës zyrtare e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë sa i përket
cilësimit juridik, duke gjetur se në veprimet e të akuzuarit përmbushen
elementet e veprës së njejtë penale, por nga dispozita e nenit 332 par.3 të
KPPPK, dhe për këtë vepër penale i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej
700 (shtatëqind) Euro, të cilën duhet të paguajë në afatin prej 15
(pesëmbëdhjetë) ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. Në rast të
mos pagesës, ky dënim do të zëvendësohet me dënim me burg, duke ia
llogaritur 15 (pesëmbëdjetë) Euro për 1 (një) ditë burgu.
Kundër këtyre aktgjykimeve, i akuzuari P. K., ka ngritur kërkesë për
mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljës së dispozitave të procedurës
penale, parashikuar nga neni 123 par.2 dhe nenit 125 par.1 të LPP, dhe nenit 451
par.1 nën par.1 dhe 3 të KPPPK.
I akuzuari konsideron se aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prizren
P.nr.488/2001 datë 4.10.2002, përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale, parashikuar nga neni 123 par.2 dhe nenit 125 par.1 të LPP,
me pretendim se të gjykuarit nuk i është dorëzuar personalisht aktgjykimi i
Gjykatës së Shkalës së Parë.
Ndërkaq, për sa i përket aktgjykimit të shkallës së dytë, i akuzuari
pretendon se ai është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale, parashikuar nga neni 451 par.1 nën par.1 dhe 3 të KPPPK,
me pretendim se Gjykata e Shkallës së Dytë edhe pse e aplikoi ligjin më të
favorshëm të akuzuarit i shqiptoi dënim më të rëndë.
Prokurori Publik i Kosovës, me shkresën PPK.nr.49/2004 datë
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8.11.2004, shkresat e lëndës i kthen në kompetencë të mëtejme pa dhënë
propozim.
Gjykata supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të nenit 454
par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi thëniet e kërkesës për mbrojtje
të ligjshmërisë dhe konstatoi:

caktimin e lartësisë së dënimit, siç parasheh dispozita e nenit 41 të LPJ.
Për arsyet e mësipërme, kjo Gjykat vlerëson se në rastin konkret nuk
ka shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga
123 par.2 dhe 125 par.1 të LPP, dhe nenit 451 par.1 pika 3 të KPPPK.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Pkl.nr.23/2004, datë 18.03.2005

Kërkesa nuk është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës rezulton se Gjykata Komunale në Prizren,
aktgjykimin e shkallës së parë është përpjekur ti dorëzoj të akuzuarit P. K., në
adresën e tij në Fshatin Hoqë e Qytetit, Komuna e Prizrenit me datë
05.11.2002, mirëpo fletë dërgesa për dorëzimin e tij është kthyer me arsyetim
se nuk gjendet në shtëpi. Prandaj, kjo Gjykatë, aktgjykimin e shkallës së parë
P.nr.488/2001 dt.04.10.2002 e ka publikuar në tabelën e shpalljeve prej datës
15.11.2002 deri më 30.11.2002.

Procesmbajtëse,
Drita Rexhaj

Nisur nga kjo gjendje e çështjës, Gjykata Supreme çmon se në rastin
konkret nuk është bërë shkelja e dispozitave të neneve 123 par.2 dhe nenit 125
par.1 të LPP, (të cilat kanë qenë në fuqi në kohën kur është bërë tentimi i
dorëzimit të aktgjykimit të shkallës së parë) sepse Gjykata e Shkallës së Parë ka
vepruar konform dispozitës së nenit 123 par.3 të LPP, me të cilat parashihet se,
kur për shkaqe të ndryshme të pandehurit nuk mundë ti dorëzohen vendimet
nga dërgimi i të cilit rjedh afati për ankim, vendimi do të shpallet në tabelën e
shpalljeve të Gjykatës dhe pasi të kalojnë tetë ditë nga dita e shpalljes,
konsiderohet se është bërë dërgimi i plotfuqishëm.
Pretendimi ankimor se Gjykata e Shkallës së Dytë edhe pse e aplikon
ligjin më të favorshëm të akuzuarit i shqipton një dënim më të rëndë, duke
pretenduar në shkeljet e nenit 451 par.1 nën par.1 dhe 3 të KPPPK, nuk qëndron
sepse sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, Gjykata është e obliguar ta bëj
ricilësimin konform dispozitës së nenit 2 par.2 të KPPPK, sipar të cilit, “në rast
se Ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të vendimit përfundimtar, atëherë
ndaj personit që gjendet nën hetime, i akuzuar apo që shpallet fajtor zbatohet
ligji më i favorshëm”. Ndërsa në rastin konkret edhe pse Gjykata e Shkallës së
Dytë me aprovimin e ankesës së Prokurorit Publik e sipas detyrës zyrtare
(kryesisht) e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë duke aplikuar ligjin më të
favorshëm nuk është e obliguar që ti shqiptoi dënim më të butë. Matja e dënimit
nga ana e Gjykatës bëhet brenda minimumit dhe maksimumit të dënimit të
parashikuar me ligj për ato vepra penale dhe duke i marr parasysh rrethanat
rënduese dhe lehtësuese.
Prandaj, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, Gjykata e Shkallës së Dytë
drejt dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar të gjitha rethanat që ndikojnë në
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 281(1) pika 2(ii) dhe 281(2) KPPPK - bazat dhe
kohëzgjatja e paraburgimit - neni 200 LPK - pjesëmarrja në grupin që
shkakton dhunë - neni 157(1) LPK - veprat penale kundër sigurisë së
përgjithshme - neni 38 LPK - lëndimi i rëndë trupor - neni 115 KPPK
nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit kombëtar, racor, fetar a
etnik - neni 253(1) KPPK - vjedhja e rëndë - neni 145(2) LPK - shkaktimi i
dëmtimit ndaj objektit të personit tjetër - kërkesa e refuzuar ]

dt.16.10.2004 dhe atij të Kolegjit Penal të Gjykatës së Qarkut në Prizren
Kp.nr.260/2004 të datës 18.10.2004,

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe aktgjykimit të Gjykatës së
Qarkut të Prizrenit, për shkelje të nenit 281(1) pikës 2(ii) dhe 281(2) të
KPPPK-së. I pandehuri ka paraqitur kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë
kundër aktvendimeve të sipërpërmendura me të cilin kërkon ndryshimin e
vendimit për caktimin e paraburgimit dhe kohëzgjatjes së tij. Avokati mbrojtës
tërheqi kërkesën. Prandaj, Gjykata Supreme refuzoi kërkesën formalisht.
Pkl.nr.24/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjygjtarët: Miftar Jasiqi dhe
Zait Xhemajli, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj,
procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të pandehurit E. H. nga Prizreni, për
veprat penale: pjesmarrje në grupin që kryen veprën penale të parashikuar me
nenin 200 të LPK, vepra të rënda kundër sigurisë të përgjithshme të
parashikuar me nenin 157 par.1 të LPK lëndim të rëndë trupor të parashikuar
me nenin 38 të LPK, nxitjes së urrejtjes, përqarjes ose mosdurimit kombëtarë,
racor, fetar, fetar a etnik të parashikuar me nenin 115 të KPPK, vjedhje e rëndë
të parashikuar me nenin 253 par.1 të KPPK dhe dëmtimi i një prone tjetër të
parashikuar me nenin145 par.2 të LPK, përkitazi me kërkesën për mbrojtje të
ligjshmërisë të mbrojtësit të të pandehurit E. H., avokat Haki Lecaj nga
Prizreni, paraqitur kundër aktvendimit të gjygjtarit të procedurës paraprake për
caktimin e paraburgimit Hep.nr.189/2004 të dt. 16.10.2004 dhe kolegjit penal
të Gjykatës së Qarkut në Prizren Kp.nr.260/24 të datës 18.10.2004, në seancën
e kolegjit të mbajtur më 15.12.2004, mori këtë

Arsyetimi
Gjykata e Qarkut Prizren, Gjykatësi procedurës paraprake, me
aktvendimin Hep.nr.189/2004 datë 16.10.2004, ia ka caktuar paraburgimin të
akuzuarit E. H. në kuptim të nenit 283 lidhur me nenin 281 par.1 pika 2 nën pika
(ii) të KPPPK. Duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit të të pandehurit,
Gjykata e Qarkut Prizren, me aktvendimin Kp.nr.260/2004 datë 18.10.2004, e
ka refuzuar si të pabazuar ankesën e përmendur.
Kundër këtyre aktvendimeve, mbrojtësi i të pandehurit, ka ngritur kërkesë
për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljës së dispozitave të KPPPK, të
parashikuar me nenin 281 par.1 pika 2 nën pika (ii) dhe par.2 të KPPPK, në dëm
të të pandehurit, duke propozuar që të aprovohet kërkesa për mbrojtje të
ligjsmërisë dhe të ndryshohet aktavendimi i gjygjtarit të procedurës paraprake
për caktimin e paraburgimit Hep.nr.189/2004 të dt.16.10.2004 dhe ai i Kolegjit
Penal të Gjykatës së Qarkut në Prizren Kp.nr.260/2004 të datës 18.10.2004,
ashtu që të pandehurit t'i ndërpritet paraburgimi dhe të lihet për t'u mbrojtur në
liri ose të anulohen dhe qështja të kthehet në rivendosje.
Prokurori Publik i Kosovës, me shkresën PPK.nr.50/2005 datë 8.11.2004,
propozoi që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.
Mbrojtësi i të pandehurit avokat Haki Lecaj, me shkresën e datës
13.12.2004, e njofton Gjykatën se e tërheq kërkesën për mbrojtje të
ligjshmërisë.
Prandaj, Gjykata Supreme në kuptim të nenit 454 par.2 të KPPPK, vendosi
si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Pkl.nr.24.2004, datë 15.12.2004
Procesmbajtësi,
Drita Rexhaj

AKTVENDIM
Hidhet si e palejueshme kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e
mbrojtësit të të pandehurit E. H., paraqitur kundër aktvendimit të gjygjtarit të
procedurës paraprake për caktimin e paraburgimit Hep.nr.189/2004 të
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 387 dhe 396(1) KPPPK - marrja parasysh e fakteve
gjatë pruarjes së aktgjykimit - neni 245 LPJ - prodhimi i paautorizuar dhe
shitja e narkotikëve - kërkesa e refuzuar - neni 456 KPPPK]

Gjykata Komunale në Prizren ma aktgjykimin P.nr.230/2003 datë
1.4.2003, të akuzuarin J. J. e ka shpallur fajtor, për shkak të veprës penale
prodhim i paautorizuar dhe vënia në qarkullim e narkotikëve, parashikuar me
nenin 245 par.1 të LPJ, për të cilën vepër e ka gjykuar me dënim burgu në
kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, duke e llogaritur edhe kohën e kaluar në
paraburgim prej 28.1.2003 deri më 1.4.2003.

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatave Komunale dhe të Qarkut të Prizrenit për shkelje të
nenit 387 dhe 396(1) të KPPPK-së, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykatat
e të dyja instancave kanë dështuar të vlerësojnë drejtë dëshmitë në caktimin e
aktgjykimeve.
Gjykata Supreme ka vendosur se nuk ka ndodhur kurrfarë shkelje e ligjit penal
dhe atij të procedurës penale dhe se të dyja Gjykatat kishin zhvilluar një
vlerësim dhe analizë të të gjitha dëshmive të cilat ishin administruar gjatë
shqyrtimit kryesor dhe ka nxjerrë konkluzione të qarta përkitazi me dëshmitë.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e
pabazë.
Pkl.nr.25/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar kolegji dhe gjygjtarët: Zait Xhemajli
dhe mr.sc.Fejzulla Hasani, anëtarë me bashkpunëtoren profesionale Drita
Rexhaj, procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit J. J. nga Prizreni,
për shkak të veprës penale prodhim i paautorizuar dhe vënia në qarkullim e
narkotikëve, parashikuar me nenin 245 par.1 të LPJ, përkitazi me kërkesën për
mbrojtje të ligjshmërisë të gjykuarit J. J., ngritur kundër aktgjykimit të formës
së prerë të Gjykatës Komunale në Prizren, Ap.nr.232/2003 datë 26.8.2004, në
seancën e kolegjit të mbajtur më 18.03.2205 mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar kërkesa e të akuzuarit J. J. për mbrojtje të
ligjshmërisë, ngritur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës
Komunale në Prizren, P.nr.230/2003 datë 1.4.2004, dhe aktgjykimit të
Gjykatës të Qarkut në Prizren, Ap.nr.232/2003 datë 26.8.2004.
Arsyetimi

Gjykata e Qarkut në Prizren, duke vendosur sipas ankesave të
mbrojtësve të të akuzuarve, me aktgjykim Ap.nr.232/2003 datë 26.8.2004, e
ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi me cilësimin juridik dhe
vendimin për dënimin, ashtu që në veprimet e të akuzuarit gjen se përmbushen
elementet e veprës penale mundësin e përdorimit të narkotikëve, parashikuar
me nenin 246 par.1 të LPJ, për të cilën i shqipton dënimin me burgim në
kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj.
Kundër këtyre aktgjykimeve i akuzuari J. J., ka ngritur kërkesë për
mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës
penale dhe shkeljes së ligjit penal.
Në kërkesëne të akuzuarit thuhet se aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut
Prizren, dhe ai i Gjykatës Komunale në Prizren, përmbajnë shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës penale, dhe shkelje të ligjit penal. Lidhur me këto
shkelje, i akuzuari në fakt bën fjalë për gjendjen faktike. Kështu, në kërkesë
theksohet se lidhur me këtë çështje penalo-juridike si Gjykata e Shkallës së
Parë ashtu edhe ajo e Shkallës së Dytë, me asnjë provë nuk e kanë vërtetuar se
kam kryer veprën penale e cila më vëhet në barrë. Gjykatat aktgjykimet e veta i
kanë mbështetë në deklaratën e të akuzuarit Gj. M. se kinse unë atij i kam shitur
narkotikë, ndërsa tel unë nuk është gjetur asnjë lloj narkotiku.
Pra sipas kërkesës, aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira me
shkelje ligjore të cekura më lart, prandaj edhe propozon që kërkesa në fjalë të
pranohet dhe aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen, ashtu që i akuzuari të
lirohet nga akuza në mungesë të provave, ose aktgjykimet në këtë pjesë të
prishen dhe çështja t'i kthehet Gjyaktës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Prokurori Publik i Kosovës, me shkresën PPK.nr.51/2004 datë
8.11.2004, propozon që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e paraqitur nga i
gjykuari J. J. të refuzohet si e pabazuar.
Gjykata Supreme në seancen e mbajtur shqyrtoi shkresat e lëndes në
kuptim të nenit 454 par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi thëniet në
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi:
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar .
Pretendimet e të gjykuarit të theksuara në kërkesë kryesisht kanë të
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bëjnë me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Pra, në fakt
kontestohet gjendja faktike e vërtetuar me aktgjykimet e kundërshtuara.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 70(2) and 70(4) LPP - emërimi i avokatit mbrojtës nga
Gjykata - neni 135(1) pika 1 dhe 135(2) LPK - vjedhje e rëndë në
bashkëpjesëmarrje - aktgjykimi i prishur - urdhërimi i rigjykimit - neni
456 KPPPK]

Me dispozitën e nenit 451 par.2 parashikohet se “kërkesa për mbojtje
të ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabuar ose jo
të plotë të gjendjes faktike, as kundër vendimit të Gjykatës Supreme të
Kosovës me të cilën është vendosur mbi kërkesën për mbrojtje të
ligjshmërisë”. Andaj, kjo Gjykatë vlerëson se pretendimet që kanë të bëjnë me
gjendjen faktike, në këtë fazë të procedurës, janë jolëndore.
Përkitazi me pretendimet tjera të theksuara në kërkesë, kjo Gjykatë
vlerëson se në rastin konkret nuk ka shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës penale e as shkelje të ligjit penal, sepse Gjykata e Shkallës së Parë,
si dhe ajo e Shkallës së Dytë, i kanë vlerësuar provat në pajtim me dispozitën e
nenit 387 të KPPPK, kurse i për provat kontradiktore kanë vepruar në pajtim
me dispozitën e nenit 396 par.7 të KPPPK, duke paraqitur në mënyrë të plotë se
cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara ose si të paprovuara, duke
bërë vlerësimin e provave kontradiktore. Ato kanë bërë vlerësimin dhe
analizën e të gjitha provave të administruara gjatë shqyrtimit kryesor dhe
lidhur me to kanë paraqitur konkludime të qarta.
Gjykata Supreme pranon në terësi qëndrimin juridik të Gjykatës së
Shkallës së Dytë, të shprehur në aktgjykimin e saj, përkitazi me përgjegjësinë
penale të akuzuarit dhe se në veprimet e të akuzuarit J. J., qëndrojnë të gjitha
elementet objektive dhe subjektive të veprës penale mundësim i përdorimit të
narkotikëve, parashikuar me nenin 246 par.1 të LPJ.
Për arsyet e mësiprme, kjo Gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk
ka shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale, as shkelje të ligjit
penal. Pra, nuk është i bazuar pretendimi i të akuzuarit se me aktgjykimet e
kundërshtuara është shkelur ligji në dëm të gjykuarit J. J..
Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të nenit 456 të KPPPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Pkl.nr.25.2004, datë 18.3.2005
Procesmbajtësi,
Drita Rexhaj
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Prokurori Publik paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimit të Gjykatës Komunale të Vushtrrisë dhe the Gjykatës së Qarkut të
Mitrovicës për shkelje të nenit 70(2), 70(4), 364(1), 364(3) dhe 376(2) të LPKsë, duke bërë pretendimin ankimor se të dyja Gjykatat kanë shkelur parimin e
mbrojtjes së obligueshme për shkak se i akuzuari nuk kishte avokat mbrojtës
edhepse vepra penale për të cilën i pandehuri është akuzuar është e dënueshme
me 10 vjet burgim.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata në shkallë të parë ka shkelur
procedurën penale duke mos caktuar avokatin mbrojtës për të akuzuarin si në
fazën e ngritjes së aktakuzës ashtu edhe atë të gjykimit, siç parashihet me nenin
70 të LPP-së. Krahas kësaj, Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i
Gjykatës së shkallës së dytë për vërtetimin e aktgjykimit është në kundërshtim
me nenin 364 dhe 376 të LPP-së, për shkak se Gjykata është dashur të veprojë
sipas detyrës zyrtare në caktimin e avokatit mbrojtës për të akuzuarin.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e prokurorit publik është e
bazuar, ta prish aktvendimin dhe t’ia kthen lëndën Gjykatës së shkallës së parë
për rigjykim.
Pkl.nr.26/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-Kolegji i përbërë nga Kryetari i
Gjykatës Rexhep Haxhimusa dhe gjygjtarët: mr.sc.Fejzulah Hasani dhe Zait
Xhemajli, anëtarë, me bashkpunëtoren profesionale Mejreme Memaj,
procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarit I. A., nga Vushtrria, për
shkak të veprës penale të vjedhjes së rëndë të kryer në bashkveprim
parashikuar me nenin 125 par.1 pika 1 dhe 2 të LPK-së, përkitazi me kërkesën
për mbrojtje të ligjshmërisë të Prokurorit Publik të Kosovës, Ppk.nr.42/2004
datë 29.10.2004, ngritur kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës
Komunale Vushtrri, P.nr.35/2000 datë 22.12.2000 dhe aktgjykimit të Gjykatës
së Qarkut Mitrovicë, Ap.nr.42/2001 datë 20.05.2003, në seancën e kolegjit të
mbajtur më 4.04.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
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Konstatohet se kërkesa e Prokurorit Publik të Kosovës për mbrojtje të
ligjshmërisë, është e bazuar dhe me aktgjykimin e formës së prerë të cilin e
përbëjnë aktgjykimi i Gjykatës Komunale Vushtrri, P.nr.35/2000 datë
22.12.2000 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Mitrovicë, Ap.nr.42/2001 datë
20.05.2003, është shkelur dispozita e nenit 70 par.2 e 4 të Ligjit të Procedurës
Penale, kështë që aktgjykimet e lartpërmendura prishen, kurse çështja i kthehet
Gjykatës së Shkalës së Parë në rigjykim.

Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e
lëndës në kuptim të nenit 454 par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të Kodit të
Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK), dhe pas vlerësimit të
pretendimeve në kërkesë gjeti se :

Arsyetimi
Gjykata Komunale në Vushtrri, me aktgjykimin P.nr.35/2000 datë
22.12.2000, e ka shpallur fajtor të akuzuarin I. A., për veprën penale të vjedhjës
së rëndë të kryer në bashkëveprim parashikuar me nenin 135 par.1 pika 1 e 2 të
LPK, ndërsa e ka gjykuar me kusht duke i caktuar dënimin me burg në
kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në
afatin prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.
Duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik, Komunal,
Gjykata e Qarkut Mitrovicë me aktgjykimin Ap.nr.42/2001 datë 20.05.2003, e
ndryshon aktgjykimin e Gjykatës Komunale vetëm përkitazi me vendimin për
denim, ashtu që Gjykata e Qarkut Mitrovicë të akuzuarin I. A. për veprën
penale për të cilën është shpallur fajtor e gjykon me dënim burgu në
kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve.
Kundër Këtyre aktgjykimeve Prokurori Publik i Kosovës ka ngritur
kërkesë për mborjtje të ligjshmërisë për shkak të shkeljeve të dispozitave të
neneve 70 par.2 dhe 4, nenit 364 par.1 pika 3 dhe 376 par.2 të ligjit të
Procedurës Penale (LPP). Prokurori Publik konsideron se Gjykata e Shkallës
së Parë ka shkelur dispozitën e nenit 70 par.2 dhe 4 të LPP-së, ngase i akuzuari
jo vetëm në momentin e dorëzimit të aktakuzës por as gjatë seancës kryesore
nuk ka pasur mbrojtës ashtu siç obligojn dispozitat e nenit 70 par.4 të LPP-së,
edhe pse për veprën penale për të cilën është akuzuar është paraparë dënimi me
burgim deri në 10 (dhjetë) vjet, me ç'rast mbrojtja është e detyrueshme dhe
kështu është shkelur edhe dispozita e nenit 364 par.1 pika 3 të LPP-së. Po ashtu,
Prokurori Publik konsideron se edhe Gjykata e Shkallës së Dytë me rastin e
vendosjës sipas ankesës së Prokurorit ka shkelur dispozitën e nenit 376 par.2 të
LPP-së, sepse ka qenë e obliguar sipas detyrës detyrës zyrtare t'i vërej shkeljet
esenciale të bëra nga Gjykata e Shkallës së Parë të cilën gjë nuk e ka bërë, por
ka konstatuar se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk përmban shkelje
esenciale të dispozitave të procedurës penale. Propozohet që aktgjykimet e
lartcekura të prishen dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë në
rigjykim.
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Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës rezulton se i akuzuari I. A., është akuzuar dhe
shpallur fajtor për veprën penale të vjedhjës së rëndë parashikuar me nenin 135
par.1 pika 1 dhe 2 të LPK, për të cilin me ligj parashihet dënimi me burgim prej
1 (një) deri në 10 (dhjetë) vjet, ndërsa Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka caktuar
mbrojtës për të akuzuarin jo vetëm pas ngritjes së aktakuzës pos as në shqyrtim
kryesor. Gjykata e Shkallës së Dytë me aktgjykimin Ap.nr.42/2001 datë
20.05.2003, konstaton se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk
përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.
Duke pasur parasysh këtë gjendje, Gjykata Supreme vlerëson se si
Gjykata e Shkallës së Parë ashtu edhe Gjykata e Shkallës së Dytë kanë bërë
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, konkretisht kanë shkelur
dispozitën e nenit 70 par.2 e 4, nenit 364 par.1 pika 3 dhe nenit 376 par.1 pika 1
te LPP-së, sepse përkundër faktit se i akuzuari nuk ka dashur të angazhoj
mbrojtës, në rastin konkret mbrojtja ka qenë e detyrueshme. Sipas dispozitës së
nenit 70 par.2 të LPP-së, pas ngritjes së aktakuzës për veprën penale për të cilën
sipas ligjit mund të shqiptohet dënim me 10 (dhjetë) vjet burgim ose dënim më i
rëndë, i pandehuri duhet ta ketë mbrojtësin në kohën e dërgimit të aktakuzës.
Sipas par.4 të këtij neni kur i pandehuri në rastet e mbrojtjës së detyruar nuk
angazhon vetë mbrojtës, Gjykata do t'ia caktoj mbrojtësin kryesisht për
zhvillimin e mëtejmë të procedurës deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë.
Bazuar në këtë, konstatimi i Gjykatës së Shkallës së Dytë se aktgjykimi i
Gjykatës së Shkallës së parë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale është i paqendrueshëm. Për këto arsye kërkesa e Prokurorit
Publik të Kosovës është e bazuar prandaj aktgjykimet e kundërshtuara u
prishen, kurse çështja i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim.
Gjatë rigjykimit, Gjykata e Shkallës së parë duhet t'i eliminojë
shkeljet e lartcekura dhe pastaj të merr vendim të drejtë dhe të ligjshëm.
Nga sa u tha më lartë e në kuptim të nenit 457 par.1 pika 2 të KPPPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVË NE PRISHTINË
Pkl.nr.26/2004, datë 4.04.2005
Procesmbajtëse,
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 403(1) pika 12 KPPPK - deklarimi i bazave që lidhen
me provat materiale - neni 168(1) LPJ dhe 244(1) KPPK - prodhimi i
parave të falsifikuara - kërkesa e refuzuar - neni 451, 454, 455, 456
KPPPK]

Gjykata e Qarkut Gjilan, me aktgjykimin P.nr.157/2003 datë 7 nëntor
2003, e ka shpallur fajtor të akuzuarin K. B. për veprën penale falsifikim i
parave, parashikuar nga neni 168 par.1 të LPJ dhe e ka gjykuar me 8 (tetë) muaj
burgim, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës
28.08.2003 gjer më 7.12.2003.

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës së Qarkut të Gjilan dhe Gjykatës Supreme të Kosovës
për shkelje të nenit 403(1) pika 12 e KPPPK-së, duke bërë pretendimin
ankimor se të dyja Gjykatat kanë dështuar të vlerësojnë drejtë dëshmitë dhe
kanë bazuar aktgjykimet e tyre në deklaratat e palës së dëmtuar.
Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës bazohej në
pretendimin ankimor të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike
në shkallë të parë dhe të dytë, dhe përcaktoi se në bazë të nenit 451(2) të
KPPPK-së, një kërkesë e tillë nuk mund paraqitet në këtë fazë të apelit.
Gjykata Supreme ka vendosur se të gjitha provat janë administruar në pajtim
me kërkesat e dëshmive siç parashihen me nenin 387 dhe 396(7) të KPPPK-së.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e avokatit mbrojtës është e
pabazë

Gjykata Supreme e Kosovës, duke vendosur sipas ankesës së
mbrojtësit të të gjykuarit, me aktgjykimin Ap.nr.131/2004 datë 21 korrik 2004,
e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm përkitazi me cilësimin
juridik të veprës penale, ashtu që të gjykuarin K. B. e ka shpallur fajtor për
veprën penale falsifikim i parave, parashikuar nga neni 244 par.1 të KPPPK,
kurse në pjesët tjera aktgjykimin e goditur e ka vërtetuar, dhe ankesën e
mbrojtësit të të gjykuarit e ka refuzuar si të pabazuar.

Pkl.nr.27/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga
gjygjtarët: Gjuran Dema, kryetar, Avdi Dinaj, Shahdane Agani, Osman Tmava
dhe Vjosa Nimani Zulfiu, anëtarë, procesmbajtëse Drita Rexhaj,
bashkëpunëtore profesionale, në lëndën penale të të gjykuarit K. B., nga
Durrësi, Republika e Shqipërisë, me vendbanim në Gjilan, për veprën penale
falsifikim i parave, parashikuar nga neni 244 par.1 të KPPK, përkitazi me
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të të gjykuarit M. M., avokat nga Gjilani,
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Gjilan, P.nr.157/2003 datë
7 nëntor 2003 dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës,
Ap.nr.131/2004 datë 21 korrik 2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më 21
mars 2005, mori këtë

Kundër këtyre aktgjykimeve mbrojtësi i të gjykuarit ka paraqitur
kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljes esenciale të
dispozitave të procedurës penale dhe ligjit penal, por siç rrjedhë nga ankesa,
edhe për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjës faktike.
Në kërkesën e mbrojtësit të të gjykuarit thuhet se aktgjykimi i
Gjykatës së Qarkut Gjilan dhe ai i Gjykatës Supreme të Kosovës përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, parashikuar nga neni 403
par.1 pika 12 te KPPPK dhe shkelje të ligjit penal. Lidhur me këto shkelje,
mbrojtësi i të gjykuarit, në fakt bën fjalë për gjendjën faktike. Kështu, në
kërkesë theksohet se lidhur me këtë çështje penalo-juridike si Gjykata e
Shkallës së Parë ashtu edhe ajo e Shkallës së Dytë me asnjë provë nuk kanë
vërtetuar që i gjykuari ta ketë kryer veprën penale që i ngarkohet. Gjykatat
aktgjykimet e veta i kanë mbështetur në deklaratat e të dëmtuarit.
Pra, sipas kërkesës, aktgjykimet e kundërshtuara janë përfshirë nga
shkeljet ligjore të cekura më lart, prandaj propozon që kërkesa në fjalë të
pranohet dhe aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen, ashtu që i gjykuari të
lirohet nga akuza ose ato të prishen dhe çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës
së Parë për rigjykim.
Prokurori Publik i Kosovës me shkresën PPK.nr.52/2004 datë 8
nëntor 2004, shkresat e lëndës i ktheu në kompetencë dhe vendosje të mëtejme,

A K T GJ Y K I M
Pa dhënë ndonjë propozim konkret.
Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të
gjykuarit K. B., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Gjilan,
P.nr.157/2004 datë 7 nëntor 2003 dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme të
Kosovës, Ap.nr.131/2004 datë 21 korrik 2004.
Arsyetimi
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Gjykata Supreme në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e
lëndës në kuptim të nenit 454 par.1 lidhur me nenin 455 par.1 të KPPPK, çmoi
thëniet në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi:
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar.
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Pretendimet e të gjykuarit, të theksuara në kërkesë, kryesisht kanë të
bëjnë me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Pra, në fakt
kontestohet gjendja faktike e vërtetuar me aktgjykimet e kundërshtuara, kurse
pretendimet e kërkesës se aktgjykimet e kundërshtuara përmbajnë shkelje
esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal vetëm
parafrazohen, duke mos u arsyetuar fare.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë - neni 403 KPPPK - shkelja e përgjithshme e procedurës
penale - neni 245 dhe 22 LPJ - neni 229(2) PCCK - blerja, posedimi dhe
shpërndarja e paautorizuar dhe shitja e drogave të rrezikshme dhe
substancave psikotropopike - kërkesa e refuzuar - neni 451, 454, 456
KPPPK]

Me dispozitën e nenit 451 par.2 parashikohet që kërkesa për mbrojtje
të ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për konstatim të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike as kundër vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, me të
cilin është vendosur mbi kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë. Andaj kjo
Gjykatë vlerëson se pretendimet që kanë të bëjnë me gjendjen faktike, në këtë
fazë të procedurës janë jashtlëndore.

Avokati mbrojtës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër
aktgjykimeve të Gjykatës së Qarkut të Pejës dhe Gjykatës Supreme të Kosovës
për shkelje të nenit 403 të KPPPK-së.
Gjykata Supreme vlerëson se kërkesa mund të paraqitet për shkelje esenciale të
procedurës penale nëse shkelja ndikon në ligjshmërinë e vendimit, siç
parashihet me nenin 451 të KPPPK-së.
Gjykata Supreme çmon se kjo kërkesë nuk është e lidhur me ligjshmërinë e
aktgjykimit mirëpo vetëm përgjithëson disa nga rrethanat të cilat për nga
përmbajtja ishin më të ngjashme me çështjet të cilat ishin objekt i shqyrtimit në
shkallë të dytë.
Prandaj, Gjykata Supreme vendosi se kërkesa e avokatit mbrojtës është e
pabazë.

Përkitazi me pretendimet e tjera të theksuara në kërkesë, kjo Gjykatë
çmon se në rastin konkret nuk ka shkelje esenciale të dispozitave të procedurës
penale dhe as shkelje të ligjit penal, sepse si Gjykata e Shkallës së Parë ashtu
edhe ajo e Shkallës së Dytë i kanë vlerësuar provat e administruara në pajtim
me dispozitën e nenit 387 të KPPK, kurse lidhur me provat kontradiktore kanë
vepruar në pajtim me dispozitën e nenit 396 par.7 të KPPK, duke paraqitur ne
mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të provuara ose
të paprovuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore, lidhur me të cilat
kanë nxjerrë përfundime të qarta dhe konkrete.

Pkl.nr.29/2004
NË EMËR TË POPULLIT

Gjykata Supreme pranon në terësi qëndrimin juridik të Gjykatës së
Shkallës së Parë dhe asaj të Shkallës së Dytë të shprehur në aktgjykimet e veta
përkitazi me përgjegjësinë penale të të gjykuarit K. B., në veprimet e të cilit
qëndrojnë të gjitha elementet qenësore të veprës penale falsifikim i parasë,
parashikuar nga neni 244 par.1 të KPPK.
Për arsyet e mësipërme, kjo Gjykatë vlerësonë se në rastin konkret
nuk ka shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe as shkelke të
ligjit penal. Pra, nuk është i bazuar pretendimi se me aktgjykimet e
kundërshtuara është shkelur ligji në dëm të të gjykuarit K. B..
Nga sa u tha më lart dhe në kuptim të nenit 256 të KPPPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - Kolegji i përbërë nga Kryetari
i Gjykatës Rexhep Haxhimusa, dhe gjygjtarët: Miftar Jasiqi dhe Zait Xhemajli,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale mr.sc.Flora Balidemaj, process
mbajtëse, në lëndën penale kundër të gjykuarve Y. L. nga Kamenica dhe A. K.
nga fshati Radavc, komuna e Pejës për veprën penale prodhim i paautorizuar
dhe vënia në qarkullim e narkotikëve të kryer në bashkveprim të parashikuar
me nenin 245 par.2 të LPJ, lidhur me nenin 22 të LPJ, duke vendosur përkitazi
me kërkesën e mbrojtësit të të gjykuarit A. K., avokat Sokol Mushkolaj për
mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Pejë, P.nr.268/2003 datë 31.72003 dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme të
Kosovës, Ap.nr.504/2003 datë 27.04.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më
7.3.2005, mori këtë:

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Pkl.nr.27/2004, datë 21 mars 2005
A K T GJ Y K I M
Procesmbajtëse,
Drita Rexhaj

Kryetar i kolegjit,
Gjuran Dema
Refuzohet si e pabazuar kërkesa e mbrojtësit të të gjykuarit A. K. për
mbrojtje të ligjshmërisë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
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Pejsë, P.nr.268/2003 datë 31.6.2003 dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme të
Kosovës Ap.nr.504/2003 datë 27.4.2004.

vendimit gjygjësorë.
Duke pasë parasyshë se në kërkesën e tij, mbrojtësi i të gjykuarit nuk e
kundërshton aktgjykimin për këto baza ligjore për mbrojtje të ligjshmërisë, por
vetëm përgjithëson disa rrethana që për nga përmbajtja më tepër i ngjajnë
ankesës për shkak të vendimit për dënimin që ka qenë objekt shqyrtimi në
shkallë të dytë apo një kërkese për zbutjen e jashtzakonshme të denimit që
mund të paraqitet konform dispozitave përkatëse të KPPPK, se sa kërkesës për
mbrojtje të ligjshmërisë që në rastin konkret është objekt shqyrtimi.

Arsyetimi
Gjykata e Qarkut Pejë, me aktgjykimin P.nr.268/2003 datë 31.7.2003,
të akuzuarin A. K. e ka shpallur fajtor për veprën penale prodhim i paautorizuar
dhe vënia në qarkullim e narkotikëve, të parashikuar me nenin 245 par.2 të
LPJ-së, lidhur me nenin 22 të LPj-së, dhe e ka gjykuar me 8 (tetë) muaj burgim.
Duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit, Gjykata Supreme
me aktgjykimin Ap.nr.504/2003 datë 27.4.2004, e ka ndryshuar aktgjykimin e
shkallës së parë vetëm përkitazi me cilësimin juridik, ashtu që të akuzuarin A.
K. e shpallë fajtor për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja, dhe shitja e
paautorizuar e narkotikëve të rezikshëm dhe e substancave psikotrope të
parashikuara me nenin 229 par.2 të KPPK-së.
Kundër këtyre aktgjykimeve mbrojtësi i të gjykuarit A. K., av.Sokol
Mushkolaj ka paraqitur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë për shkak të
shkeljëssë ligjit penal dhe shkeljës esenciale të ligjit të procedurës penale nga
neni 403 të KPPPK-së, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës t'i
ndryshojë aktgjykimet e kundërshtuaradhe të gjykuarin A. K. t'i shqiptojë një
dënim më të butë, respektivisht dënim me gjobë.

Gjykata Supreme vlerësoi se nuk ka kushte ligjore për pranimin e saj,
prandaj në përputhje me dispozitën e nenit 456 të KPPPK, vendosi si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Pkl.nr.29/2004, datë 07.03.2005
Procesmbajtëse,
Mr.sc.Flora Balidemaj

Prokurori Publik i Kosovës, me parashtresën PPK.nr.65.04, datë
29.12.2004, konform dispozitës së nenit 454 par.2 të KPPPK është përgjigjur
se kërkesa mbrojtësit të ligjshmërisë, konstatoi:
Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar.
Në kërkesën e vetë, mbrojtësi i të gjykuarit, në mënyrë të përgjithsuar
thekson se është bërë shkelja e rëndë e ligjit penal nga neni 404 lidhur me nenin
406 të KPPK-së, duke mos e precizuar se për cilat shkelje konkrete bëhet fjalë.
Shton se Gjykata e Shkallës së Parë me rastin e shqiptimit të dënimit nuk i ka
vlerësuar sa duhet rethanat lehtësuese që të gjykuarit i kanë shkuar në favor, me
ç'rast ka mund t'i shqipojë dënim vetëm me të holla që parashihet me atë rast me
nenin në fjalë. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme këto pretendime nuk janë
të bazuara për këto arsye:
Me dispozitën e nenit 451 të KPPPK-së parashihet, se kërkesa për mbojtje të
ligjshmërisë si mjet i jashtzakonshëm juridik, mund të paraqitet vetëm për
shkak të shkeljës së ligjit penal; për shkak të shkeljeve esenciale të ligjit të
procedurës penale nga neni 403 par.1 dhe në rat të shkeljeve tjera të dispozitave
të procedurës penale, kur shkeljet e tilla kanë ndikuar në ligjshmërinë e
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 328(2), 153 (1)
30 KPPK - mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim
të paautorizuar të armëve; - lëndimi i lehtë trupor - ankesat për
ndryshimin e dënimit - rrethanat rënduese / lehtësuese në caktimin e
dënimit - gjendja faktike]

akuzuarit për veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 154 al.1 pika 3 të
KPPK, për të cilin është shpallur fajtor i cakton dënimin me burgim në
kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj dhe duke e marrë si të vërtetuar
dënimin e caktuar për vepër penale nga neni 328 al. 2 të KPPK me 8 (tetë) muaj
burgim e gjykon me dënim unik burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjetësh në të
cilin do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej 14.07.2004.

Prokurori i Qarkut i Prizrenit paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Prizren duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i shqiptuar nga
Gjykata e Qarkut është tejet i butë. Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren duke bërë pretendimin ankimor
se Gjykata e Qarkut kishtë bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të të plotë të
gjendjes faktike dhe kishte shqiptuar dënim të rëndë kundër të akuzuarit. I
pandehuri ishte akuzuar për vepër penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll,
në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve dhe për lëndim të lehtë
trupor dhe u dënua me dënim me burg me kohëzgjatje prej 2 vjet e 6 muaj si dhe
me dënime financiare shtesë dhe masa të sigurisë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut gjatë shqiptimit të dënimit
të duhur kishte vlerësuar gjendjen faktike si dhe gjendjen ligjore mirëpo kishtë
konsideruar gabimisht rrethanën rrënduese. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e bazuar dhe ndryshoi
aktvendimin e kundërshtuar në pjesën për dënim.
Ap.nr.1/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të akuzuarit A. K., nga Vërmica, komuna e Prizrenit, për vepra penale
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të
armëve nga neni 328 al.2 të KPPPK dhe lëndim i rëndë trupor nga neni 153 al.1
pika 3 të të njëjtit kod, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik
të Qarkut Prizren dhe ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit av. Durak Jashari, të
paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr.156/2004
datë 1.11.2004, në seancën e Kolegjit të mbajtur në kuptim të nenit 410 të
KPPPK, më 26.04.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Me aprovimin e pjesshëm të ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit A. K.,
ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr.156/2004, datë
1.11.2004, vetëm përkitazi me vendimin për dënimin ashtu që kjo Gjykatë të
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Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut refuzohet si e pabazuar.
Ar s y etimi
Gjykata e Qarkut Prizren me aktgjykimin P.nr.156/2004 datë 1.11.2004,
të akuzuarin A. K. e ka shpallur fajtor për vepra penale mbajtja në pronësi, në
kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328
al. 2 të KPPK dhe lëndim i rëndë trupor nga neni 154 al. 1 pika 3 të KPPK dhe
pasi i ka caktuar dënimin veç e veç për çdo njërën vepër (8 muaj dhe 24 muaj) e
ka gjykuar me dënim unik burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë)
muaj në të cilin ia ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim prej
14.07.2004 e tutje. Ka shqiptuar masën e sigurisë marrjen e revoles të tipit TT
kal. 7,62 mm me nr. serik K-133187 si mjet i kryerjes së veprës penale e
njëherit e ka obliguar që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas
llogarisë së Gjykatës dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 200 €. I dëmtuari
Sh. P. për realizimin e kërkesës pronësoro-juridike është udhëzuar në kontest
civil.
Kundër këtij aktgjykimi në afat kanë paraqitur ankesë:
- Prokurori Publik i Qarkut Prizren për shkak të vendimit për dënimin
me propozim që Gjykata Supreme ta ndryshojë atë dhe të akuzuarit t'i shqiptoj
dënim më të ashpër me burgim dhe
- mbrojtësi i të akuzuarit për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë
të gjendjes faktike dhe vendimin mbi dënimin me propozim që Gjykata
Supreme ta ndryshojë atë ashtu që të akuzuarit t'i shqiptojë dënimi më të butë.
Gjykata Supreme e mbajti seancën e kolegjit në pajtim me nenin 410 të
KPPK në të cilën mbrojtësi i të akuzuarit sqaroi disa pretendime nga ankesa
dhe ngeli pranë propozimeve të parashtruara në të, ndërkaq Prokurori Publik i
Kosovës me parashtresën PPA.nr.1/2005 datë 27.01.2005, ka propozuar që të
aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut kurse ajo e
mbrojtësit të të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar. Për seancën është njoftuar
edhe i akuzuari i cili ndodhet në paraburgim.
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Gjykata Supreme shqyrtoi shkresat e kësaj çështje penale, studioi
aktgjykimin e kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 415 të KPPPK dhe
pas vlerësimit të pretendimeve ankimore konstatoi se:
Ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit është pjesërisht e bazuar kurse ajo e
Prokurorit Publik të Qarkut është e pabazuar.
Përkitazi me gjendjen faktike në këtë çështje penale, nuk rezulton
kontestuese se të dëmtuarit Sh. P. nga Ndërmarrja e Pyjeve në Prizren i ishte
dhënë pëlqimi për shfrytëzimin e përkohshëm me qira në tokën pyjore në
sipërfaqe prej 0.15 ha në vendin e quajtur "Bregu i bures" ngastra kadastrale
KK Vërmicë nr. i parcelës 1107 me pëlqimin për ndërtimin e objektit montazh
në të për kohë të caktuar dhe se në mbështetje të kësaj ai ka ndërmarrë veprime
për ndërtimin e objektit të përkohshëm. Mirëpo, duke mos u pajtuar me këtë,
me pretendim se pronar i kësaj patundshmërie është i akuzuari A. K. andaj pa
pëlqimin e tij i dëmtuari nuk mund ta shfrytëzojë atë dhe as të ndërtojë objekt të
përkohshëm në te, më 14.07.2004 ka reaguar dhe me nipin e tij dëshmitarin V.
K. për ta penguar në ndërtimin e objektit dhe ndaluar në shfrytëzimin e
mëtejmë të asaj përcjelljeje kanë shkuar ke i dëmtuari dhe me atë rast në mes ka
lindur mospajtim për këtë kontest dhe ka ardhur deri te një konflikt verbal në
mes tyre gjatë të cilit i akuzuari ka shtënë me revole të cilën e ka bartur pa leje
përkatëse dhe me një predhë e ka goditur të dëmtuarin dhe i ka shkaktuar
lëndime të rënda trupore në pjesët e trupit të përshkruara më për së afërmi me
mendimin e ekspertit të mjekësisë ligjor Dr. Cenë Morina datë 18 tetor 2004.
Këtë gjendje faktike, nuk e konteston me ankesë as mbrojtësi i të
akuzuarit edhe pse aktgjykimin e kundërshton për shkak të vërtetimit të gabuar
dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Nga ankesa më shumë rezulton se ankuesi
pretendon në shkeljen e ligjit penal, përkatësisht cilësimin juridik të veprës për
shkak të gjendjes të afektit mendor që ka vepruar i akuzuari i vënë pa fajin e tij
në gjendje të tronditjes së rëndë mendore, prandaj në rastin më të pavolitshëm
për të akuzuarin veprimet e tij do të mund të cilësoheshin në vepër penale
plagosje e rëndë trupore nga neni 154 par. 6 të KPPK e kurrsesi të veprës penale
nga neni 154 al. 1 pika 3 siç gabimisht ka vepruar Gjykata e Shkallës së Parë.
Mbrojtësi ankuesi duke iu referuar mbrojtjes së të akuzuarit pretendon se i
akuzuari ishte pronar i patundshmërisë në të cilën i dëmtuari kishte filluar të
ndërtojë një objekt, prandaj duke e pasur të drejtën mbi atë pasuri bashkë me
nipin e tij kanë shkuar ditën kritike ke i dëmtuari për t'ia tërhjekur vërejtjen se
nuk mund të ndërtojë objekt në pronën e tij pa e pyet atë dhe pa u marrë vesh në
mes veti dhe në vend se i dëmtuari ta respektojë këtë, le që nuk ka pranuar të
bisedoj por ka filluar ta shajë dhe fyer më të madhe duke e sjellur në gjendje të
tronditjes së rëndë mendore dhe për këtë me atë rast i akuzuari ka vepruar duke
shtënë me revole ndaj të dëmtuarit Sh. P. Prandaj, veprimet e tij duhet të
cilësohen ndryshe e jo siç gabimisht ka konstatuar Gjykata e Shkallës së Parë.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet e mësipërme
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ankimore nuk qëndrojnë.
Në bazë të fletëposedimit nr. 318 me ZK Vërbnicë vërtetohet se ngastra
kadastrale nr. 1187 me kulturë kullosë klasa IV me sipërfaqe prej 0,91,21 ha në
vendin e quajtur "Vërmnica-shkrumëza" evidentohet si pasuri shoqërore OP e
Pylltarisë "Sharri" Prishtinë. Prandaj, si pronar i kësaj patundshmërie është
Ndërrmarja e Pyjeve në Prizren dhe ajo më 22.05.2001 në bazë të kërkesës me
shkrim i ka dhënë pëlqimin për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm një pjesë të
kësaj pasurie në sipërfaqe prej 0,15 ha qytetarit Sh. P. nga Vërmnica si dhe
pëlqimin për ndërtimin e objektit montazh me kusht që ai për një objekt të tillë
të sigurojë dokumentacionin komplet nga KK në Prizren e cila do t'i jepte leje të
veçantë për ngritjen e objektit në fjalë.
Nga e gjithë kjo rezulton se i akuzuari pa bazë ka pretenduar kinse si
pronar i asaj parcele është ai dhe ia ka kontestuar pa bazë shfrytëzimin e
parcelës në fjalë të dëmtuarit dhe ka tentuar ta pengojë në ndërtimin e objektit të
përkohshëm kurse i dëmtuari me të drejtë në bisedë me të akuzuarin e ka
mbrojtur të drejtën e lejuar të tij. Së këndejmi dalin të pabazuara edhe
pretendimet ankimore për kinse të drejtën e të akuzuarit për ta mbrojtur
patundshmërinë e vet dhe për ta penguar të dëmtuarin në ndërtimin e objektit në
fjalë. Duke mos kontestuar se me të akuzuarin A. kanë shëndrruar disa fjalë
mos përputhëse përkitazi me pronën dhe të drejtën për ndërtimin e objektit i
dëmtuari Sh. ka mohuar në tërësi se e ka sulmuar në çfarëdo mënyre të
akuzuarin apo që e ka shajtur atë apo fyer në ndonjë mënyrë të vrazhdë, prandaj
Gjykata Supreme i vlerësoi të pabazuara pretendimet ankimore në drejtim të
cilësimit juridik të veprës nga neni 154 par. 6 të KPPK, sepse nga shkresat e
lëndës nuk del se i akuzuari është vënë në gjendje të tronditjes së rëndë
mendore pa fajin e vet nga sulmi apo fyerjet e rënda nga pala e dëmtuar.
Tronditja e rëndë mendore konsiderohet gjendja e jashtëzakonshme psikike,
me ç'rast kryerësi pa gjykuar në mënyrë kritike kryen krimin, ngase më parë ka
qenë i fyer apo i sulmuar nga viktima. Tronditja në kuptim të kësaj dispozite
është ajo që prek thellë ndjenjën e dinjitetit të personit, sulmi dhe fyerja duhet të
jenë, sipas mënyrës dhe intensitetit të tilla që mund ta sjellin të akuzuarin në
gjendje të tronditjes së fortë, pra jo çdo fjalosje, fyerje apo sulm. Ndërsa nga
rrjedha e ngjarjes nuk rezulton se i dëmtuari e ka fyer rëndë apo sulmuar të
akuzuarin, përkundrazi i akuzuari ka ardhur në vendin e ngjarjes për ta ndaluar
të dëmtuarin në punimet e mëtejme të objektit të përkohshëm në pronën
shoqërore që kishte siguruar pëlqimin prej pronarit, fakte këto që shpijnë në
përfundim se vetëdija e të akuzuarit nuk ishte e ngushtuar por përkundrazi ishte
plotësisht i vetëdijshëm për veprimet e tij.
Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipërpërmendura si
dhe rrethanat dhe arsyet më detajisht të theksuara në aktgjykimin e shkallës së
parë, rezulton si i drejtë dhe i ligjshëm konkludimi i gjykatës së shkallës së parë
dhe për aplikimin e ligjit penal kundër të akuzuarit dhe për atë e ka shpallur
fajtor për veprën penale nga neni 154 al. 1 pika 3 të KPPK dhe neni 328 al. 2 të
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[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 244(1) KPPK
prodhimi i parave të falsifikuara - ankesë për ndryshimin e dënimit]

të njëjtit kod.
Duke e vlerësuar aktgjykimin e kundërshtuar përkitazi me vendimin
për dënimin, Gjykata Supreme vlerëson se Gjykata e Shkallës së Parë drejt i ka
vlerësuar rrethanat lehtësuese në anën e të akuzuarit, ndërsa sa i takon
rrethanave të cilat ajo Gjykatë i ka marrë si rënduese siç janë lëndimet e
shkaktuara paraqesin rrezikshmëri që i dëmtuari të humb jetën si dhe numri i
gjuajtjeve me revole nuk mund të vlerësohen si rrethana të veçanta rënduese
meqenëse rrezikshmëria e veprës dhe të shtënat me armë janë elemente të
veprës penale. Prandaj, Gjykata Supreme e ndryshoi aktgjykimin e
kundërshtuar përkitazi me vendimin për dënimin si në dispozitiv të këtij
aktgjykimi duke pasur parasysh edhe faktin se i akuzuari është person në
moshë tejet të shtyre dhe se me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i
përgjithshëm i dënimit i parashikuar me ligj.

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut kishte bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe se kishte shkelur
kodin penal. I pandehuri është shpallur fajtor për vepër penale të prodhimit të
parave të falsifikuara dhe është dënuar me kohëzgjatje prej 8 muaj burgim si
dhe me ndëshkime financiare shtesë. Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata
e Qarkut gjatë shqiptimit të dënimit të duhur kishte vlerësuar të gjitha
rrethanat përkatëse lehtësuese të cilat do të kishin ndikim në kohëzgjatjen e
dënimit dhe se dënimi i shqiptuar nga Gjykata e Qarkut është llogaritur në
mënyrë të duhur për të arritur qëllimin e dënimit të parashikuar me ligj
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e
pabazë.

Për këtë arsye Gjykata Supreme i vlerësoi të pabazuara pretendimet
ankimore të Prokurorit Publik të Qarkut përkitazi me vendimin për dënimin.

Ap.nr.4/2005

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 421 part. 1 të KPPPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 1/2005, datë 26.04.2005

Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj

Anëtarët e kolegjit,
Miftar Jasiqi
Avdi Dinaj

Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi e Doc.dr. Hamdi Podvorica, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të akuzuarit A. A., nga Bllanca, komuna e Vitisë, për vepër penale
falsifikim i parave nga neni 244 par.1 të KPPK, duke vendosur përkitazi me
ankesën e të akuzuarit dhe atë të mbrojtësit të tij av. Bajram Kadriu, të
paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.74/2004
datë 23.07.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më 19.07.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohen si të pabazuara ankesa e të akuzuarit A. A. dhe ajo e
mbrojtësit të tij kurse akgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.74/2004
datë 23.07.2004, vërtetohet.
Ar s y etimi
Gjykata e Qarkut në Gjilan me aktgjykimin P.nr.74/2004 datë
23.07.2004, të akuzuarin A. A. e ka shpallur fajtor për vepra penale falsifikimi i
parave nga neni 244 par. 1 të KPPK dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në
kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, në të cilin ia ka llogaritur edhe paraburgimin prej
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24.04.2004 gjer më 23.07.2004. E ka obliguar që t'i paguajë shpenzimet e
procedurës penale sipas llogarisë së Gjykatës dhe paushallin në shumë prej 50
€.
Kundër këtij aktgjykimi kanë paraqitur ankesë: i akuzuari për shkak të
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit
penal me propozim që Gjykata Supreme ta ndryshojë atë ashtu që të akuzuarin
ta lirojë nga akuza apo ta ndryshojë përkitazi me cilësimin juridik të veprës
duke gjetur se në veprimet e tij përmbushen elementët e veprës penale nga neni
244 par.3 të Kodit Penal në fjalë apo ta prishë dhe lëndën t'ia kthejë gjykatës së
shkallës së parë për rigjykim dhe mbrojtësi i tij av.Bajram Kadriu për shkak të
vendimit për dënimin me propozim që Gjykata Supreme të akuzuarit t'i
shqiptojë dënim dukshëm më të butë.

ditur se paraja e tillë është e falsifikuar atëherë gjykata e shkallës së parë ka
qenë dashur që të njëjtin ta shpallë fajtor për këtë vepër për të cilën është i
paraparë edhe dënimi më i butë nga vepra për të cilën gabimisht e ka shpallur
fajtor në aktgjykimin e kundërshtuar.

Gjykata Supreme në pajtim me dispozitën e nenit 410 të KPPPK e
caktoi seancën e kolegjit në të cilën edhe pse i njoftuar me rregull mbrojtësi i të
akuzuarit nuk mori pjesë, kurse për të akuzuarin njoftimi është kthyer me
konstatim të dërguesit të postës se i njëjti ndodhet në Gjermani. Prokurori
Publik i Kosovës gjithashtu nuk mori pjesë në seancë por me parashtresën
PPA.nr.4/2005 datë 25.01.2005, ka propozuar që ankesat të refuzohen si të
pabazuara.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimin e
kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 415 të KPPPK dhe pas vlerësimit
të pretendimeve ankimore konstatoi se ankesat nuk janë të bazuara.
I akuzuari me ankesë pretendon se Gjykata e Shkallës së Parë gabimisht
ka vërtetuar se i akuzuari me dashje ka vënë në qarkullim banknotën e
falsifikuar në shumë prej 500 € kur të njëjtën ia ka dhënë punëtorit në pompën e
benzinës "Fisi Petroll" për ta shërbyer me derivate të naftës meqë ai nuk ka
qenë në dijeni se banknota në fjalë është e falsifikuar pasi që të njëjtën e kishte
marrë ditë më parë nga personi të cilit ia ka shitur një lopë në tregun e bagëtisë
në Ferizaj, prandaj është befasuar kur pronari i pompës në fjalë ia ka kthyer atë
dhe i ka treguar se ajo është e falsifikuar prandaj nga frika që e njëjta mund t'i
gjindet pastaj e ka mëshefur përfundi karrigës dhe jo nga shkaku se ka deshtë
që të njëjtën përsëri ta vejë në qarkullim. Prandaj, meqë mungon dashja në
rastin konkret nuk ka as vepër penale siç gabimisht ka vepruar Gjykata e
Shkallës së Parë thekson më tutje në ankesë i akuzuari. Sido që të jetë i akuzuari
konsideron se në rastin konkret edhe për të merret si e vërtetë se i akuzuari e ka
ditë se banknota në fjalë është e falsifikuar dhe e ka vënë në qarkullim të njëjtën
si të tillë nuk bëhet fjalë për vepër penale nga neni 244 par.1 të ligjit në fjalë, por
mund të bëhet eventualisht fjalë për veprën penale nga paragrafi 3 i nenit në
fjalë pasi që aty parashihet që "kushdo që e vë në qarkullim paren e falsifikuar,
duke e ditur se para e tillë është e falsifikuar ose ka dijeni për prodhimin a
qarkullimin e parave të falsifikuara dhe këtë nuk e lajmëron dënohet me gjobë
ose me burgim deri në 1 (një) vit", prandaj edhe po të merrej se i akuzuari ka
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Gjykata Supreme konstaton se këto pretendime ankimore nuk janë të
bazuara. Nga këto arsye: i akuzuari pronarit të pompës së benzinës në fjalë ia ka
ofruar banknotën prej 500 € për ta shërbyer atë me sasi të karburanteve në vleftë
prej rreth 60 €, mirëpo menjëherë kur shërbyesi në pompën e benzinës ka
vërejtur se banknota në fjalë është e falsifikuar ai në vend që të kërkojë falje
prej tij apo sikur të qëndronte ajo se nuk e ka ditur se banknota është e
falsifikuar të kërkojë që të sqarohet me të njëjtin para organeve kompetentepolicore ai banknotën e ka futur në ulësen e automobilit dhe ka vazhduar
qarkullimin së bashku me vëllain e tij kur është zënë nga patrulla e policisë çka
vetvetiu tregon se paranë e falsifikuar e ka vënë në qarkullim duke ditë më parë
që ajo është e falsifikuar, prandaj me të drejtë Gjykata e Shkallës së Parë
veprimet e këtilla të të akuzuarit i ka cilësuar si vepër penale nga neni 244 par.1
të KPPK, kështu që pretendimet ankimore të mbrojtësit janë të pabazuara edhe
përkitazi me shkeljen e ligjit penal në dëm të të akuzuarit.
Duke e vlerësuar aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi me vendimin
për dënimin Gjykata Supreme konstaton se Gjykata e Shkallës së Parë drejt i ka
vlerësuar të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin e lartësisë së dënimit dhe i ka
peshuar ato kur të akuzuarit i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje
prej 8 (tetë) muajve. Në ankesa të parashtruara nuk potencohet ndonjë rrethanë
tjetër e posaçme lehtësuese e cila kishte për të ndikuar që të akuzuarit t'i
shqiptohet ndonjë dënim më i butë prandaj i refuzoi ankesat si të pabazuara
edhe në këtë drejtim dhe konstatoi se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në
përpjestim me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe përgjegjësinë
penale të të akuzuarit me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me
ligj.
Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 423 të KPPPK, u vendos si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 4/2005, datë 19.07.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj
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Anëtarët e kolegjit,
Miftar Jasiqi
Doc.dr.Hamdi Podvorica

Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesa për ndryshimin e dënimit - rrethanat
lehtësuese në caktimin e dënimit]

Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, me aktgjykimin P.nr.74/2001 datë 18.11.2004,
të akuzuarin G. N. e ka shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, në
kontroll, në posedim, ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve, parashikuar
me nenin 328 par. 2 të KPPK, dhe e ka gjykuar me dënim me gjobë në shumë
prej 600 (gjashtëqind) €, të cilën obligohet ta paguajë në afat prej 15
(pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, me
kërcënimin se, në rast të mos pagesës së këtij dënimi në afatin e përmendur, ky
do të shndërrohet në dënim burgu, duke ia llogaritur 15 (pesëmbëdhjetë) € për 1
(një) ditë burgim. E ka detyruar që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale
sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës dhe, në emër të paushallit gjyqësor,
shumën prej 70 €. Ndaj të akuzuarit ka shqiptuar masën e sigurisë konfiskimin
e revoles "Cërvena Zastava" e kalibrit 7,62 mm, nr. serik 148230 dhe 1
karikatorë me 2 copë fishekë.

Prokurori i Qarkut i Mitrovicës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Mitrovicë duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i Gjykatës së
Qarkut ishte tejet i butë për shkak se kishte zmadhuar rrethanat lehtësuese
duke mos konsideruar rrezikun e rëndë public që shkaktohet nga vepra penale
siç parashihet me nenin 41 të LPJ-së. I pandehuri ishte i akuzuar për vepër
penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve dhe ishte dënuar me gjobë prej 600 euro, si dhe me
dënime financiare shtesë dhe masa të sigurisë. Gjykata Supreme ka vendosur
se Gjykata e Qarkut gjatë shqiptimit të dënimit të duhur kishte marrë parasysh
si rrethanat rënduese ashtu edhe ato lehtësuese dhe se dënimi i Gjykatës së
Qarkut është llogaritur në mënyrë të duhur për të arritur qëllimin e dënimit të
parashikuar me ligj. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
Prokurorit të Qarkut është e pabazë.
Ap.nr.16/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me pjesëmarrjen
e bashkëpunëtores profesionale Drita Rexhaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale kundër të akuzuarit G. N. nga fsh. Gllanasellë komuna e Skenderaj, për
veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim, ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve, parashikuar me nenin 328 par.2 të KPPK, duke
vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut në Mitrovicë, të
ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Mitrovicë, P.nr.74/2001
datë 18.11.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më 17.5.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Mitrovicë,
kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Mitrovicë, P.nr.74/2001 datë
18.11.2004, vërtetohet.
A r s y e t i m i
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Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka ushtruar Prokurori Publik i Qarkut në
Mitrovicë, për shkak të vendimit për dënimin, me propozim që Gjykata
Supreme aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë, ashtu që të akuzuarin, për
veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, ta gjykojë me një dënim më të
rëndë.
Prokurori Publik i Kosovës, me shkresën PPA.nr. 16/2005 datë 28.1.2005,
propozoi që ankesa e paraqitur të pranohet si e bazuar.
Gjykata Supreme shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje juridikopenale, aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 376 par.1 të
Ligjit të Procedurës Penale (LPP) dhe, pas vlerësimit të pretendimeve të cekura
në ankesë, gjeti se:
Ankesa është e pabazuar.
Meqenëse aktgjykimi i kundërshtuar, nuk përmban shkelje qenësore të
dispozitave të procedurës penale, e as shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarit
për të cilat Gjykata Supreme në përputhje me dispozitat e nenit 376 të LPP-së
kujdeset detyrimisht, edhe pse aktgjykimi nuk kundërshtohet në atë drejtim, e
po ashtu edhe gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, kjo
Gjykatë u kufizua vetëm në vlersimin e pretendimeve ankimore përkitazi me
vendimin për dënimin.
Në ankesën e vet Prokurori Publik i Qarkut thekson se gjykata e shkallës
së parë me rastin e matjes së dënimit, nuk i ka vlerësuar të gjitha rrethanat e
parapara në nenin 41 të LPJ, si pasojë e së cilës në aktgjykimin e goditur ndaj të
akuzuarit G. N. ka shqiptuar dënim tejet të butë tu e marr parasysh peshën e
veprës penale që i vihet në barrë të akuzuarit. Rrethanat lehtësuese të cilat janë
cek në arsyetimin e aktgjykimit qëndrojnë por ato nuk janë të natyrës
veçanërisht lehtësuese të cilat kishin me arsyetua shqiptimin e një dënimi tejet
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të butë, siç është dënimi me gjobë sepse veprat penale, siç është kjo për të cilën
i akuzuari është shpallur fajtor, paraqesin një shkallë të lartë të rrezikshmërisë
shoqërore, janë në rritje e sipër dhe se i akuzuari ka qenë në dijeni për amnisti,
por me gjithë atë armën nuk e ka dorëzuar, Prokurori konsideron se me një
dënim të tillë të shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë nuk do të mund
të pritej arritja e qëllimit të dënimit për të ndikuar tek i akuzuari që të mos
kryejë ndonjë vepër penale të re, prandaj këtij t'i shqiptohet një dënim më i
rëndë.
Duke vlerësuar këto pretendime, Gjykata Supreme gjen se gjykata e
Shkallës së Parë me rastin e shqiptimit të dënimit, ndaj të akuzuarit G. N. në
mënyrë të plotë dhe gjithëpërfshirëse i ka vlerësuar të gjitha rrethanat që
parashihen me dispozitën e nenit 41 të LPJ-së, për të cilat ka dhënë arsye, të
cilat si të drejta i pranon edhe kjo Gjykatë.

[ Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal, Kodi i Procedurës
Penale - neni 317 (2), (1), 23, 316 (1) KPPK - sulmi ndaj personit zyrtar
gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, pengimi i personit zyrtar gjatë kryerjes
së personit zyrtar - ankesë për prishjen e aktgjykimit / ndryshimin e
vendimit për dënim - dispozitat e KPK - gjendja ligjore dhe faktike,
rrethanat lehtësuese - neni 364 (1) 11), 376, 365 (1) 4); 184 (2), (1), 183 (1)
cck; 41 LPJ; 5, 33 LPJ]

Kësisoj, si rrethana lehtësuese, Gjykata e Shkallës së Parë ka pas
parasysh faktin se i akuzuari është njeri famijar, më parë nuk ka qenë i gjykuar,
e as që ndaj tij zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, si dhe sinqeriteti i tij
para Gjykatës, ndërsa si rrethana rënduese ka marr rrezikshmërinë shoqërore të
veprës dhe se veprat e tilla janë në rritje e sipër. Prandaj, sa u përket rrethanave
rënduese të theksuara në ankesën e Prokurorit, kjo Gjykatë konsideron se nuk
janë të asaj natyre dhe të asaj shkalle që do të ndikonin në ashpërsimin e
dënimit ndaj të akuzuarit, sepse rrezikshmëria shoqërore e veprës penale nuk
është rrethanë rënduese, por është element qenësor i veprës penale. Andaj, në
mungesë të ndonjë rrethane tjetër veçanërisht rënduese e cila nuk parashtrohet
në ankesë, vendimi për dënimin edhe sipas vlerësimit të kësaj Gjykate i
përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe përgjegjësisë
penale të akuzuarit dhe do të mund të pritej se edhe me këtë lloj dënimi do të
arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit i parashikuar me ligj.

Avokati mbrojtës i të akuzuarit paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Prishtinë duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në
aktvendimin kishte shkelur dispozitat në fuqi të kodit penal dhe të kodit të
procedurës penale dhe se kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike. Të pandehurit ishin akuzuar për vepër penale të sulmit dhe
pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare dhe ishin dënuar me
dënim me burg me kohëzgjatje të ndryshme si dhe me dënime financiare shtesë.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i Gjykatës së Qarkut është në
pajtim me dispozitat e KPK-së dhe se Gjykata kishte vlerësuar në mënyrë të
duhur gjendjen faktike dhe se kishte gjetur të gjitha rrethanat lehtësuese dhe se
dënimi i Gjykatës së Qarkut ishte llogaritur në mënyrë të duhur për të arritur
qëllimin e dënimit të parashikuar me ligj. Gjykata Supreme ka vendosur se
Gjykata e Qarkut ka vlerësuar gabimisht gjendjen ligjore dhe ka shkelur
dispozitat e zbatueshme të KPP-së për shkak se Gjykata e Qarkut nuk ka
zbatuar ligjin në të favorshëm për të akuzuarin siçparashihet me nenin 2 (2) të
KPPK-së dhe ndryshoi aktgjykimin e kundërshtuar në cilësimin juridik të
veprës penale. Prandaj, Gjykata Supreme vendosi se ankesa e avokatit
mbrojtës është e pabazë.
Ap.nr.23/2005
NË EMËR TË POPULLIT

Nga çka u tha më lart dhe në përputhje me dispozitat e nenit 384 të LPPsë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 16/2005, datë 17.5.2005
Procesmbajtësja,
Drita Rexhaj

Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Riza Loci, kryetar, Gjuran Dema dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me bashkëpunëtoren
profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në lëndën penale të akuzuarve
D., A. e M. S. dhe S. Z., për veprën penale sulm ndaj personit zyrtar gjatë
kryerjes së detyrës zyrtare në bashkëkryerje, parashikuar nga neni 317 al.2
lidhur me al.1 dhe nenin 23 të KPPK, dhe të akuzuarit B. S.i, për veprën penale
pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, parashikuar nga neni
316 al.1 të KPPK, përkitazi me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarve, avokatit
Ramiz Krasniqi nga Prishtina, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së
Qarkut Prishtinë, P.nr.656/2003 datë 31.05.2004, në seancën e kolegjit të
mbajtur në kuptim të dispozitës së nenit 371 të LPP, më datë 15.3.2005, mori
këtë:
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A K T GJ Y K I M
Me rastin e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarve D. S., A. S., M. S. e B.
S. dhe S. Z. dhe sipas detyrës zyrtare, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut
Prishtinë, P.nr.656/2003, datë 31.05.2004, ndryshohet në dispozitivin nën i
vetëm përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale, ashtu që Gjykata
Supreme veprimet e të akuzuarve D. S., A. S., M. S. e S. Z., juridikisht i cilëson
vepër penale sulm ndaj personit zyrtar në kryerjen e punëve të sigurimit në
bashkëekzekutim, parashikuar nga neni 184 al. 2 lidhur me al.1 të LPK dhe
nenin 22 të LPJ, kurse veprimet e të akuzuarit B. S. vepër penale pengimi i
personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, parashikuar nga neni 183 al.1 të
LPK.
Ankesa e mbrojtësit të të akuzuarve D. S., A. S., M. S. e B. S. dhe S. Z.,
refuzohet si e pabazuar.

Kundër këtij aktgjykimi mbrojtësi i të akuzuarve ka paraqitur ankesë
në afat ligjor, për shkak të: shkelje qenësore të dispozitave të procedurës
penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit
penal dhe vendimit për dënim, me propozim që aktgjykimi i goditur të prishet
dhe çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim ose të
ndryshohet në pikpamje të vendimit për dënim ashtu që të akuzuarve t'u zbuten
dënimet e shqiptuara, ndërsa përkitazi me të akuzuarin M. S. aktgjykimi të
ndryshohet dhe ai, në mungesë të provave, të lirohet nga akuza ose përkitazi me
të aktgjykimi të ndryshohet në pikpamje të vendimit për dënimin, ashtu që t'i
shqiptohet gjykim me kusht.
Në ankesë ka propozuar që në kuptim të nenit 317 al.1 të LPP, për
seancën të njoftohen ai dhe i akuzuari M. S..
Në seancë mbrojtësi i të akuzuarit pasi sqaroi disa nga pretendimet
ankimore, qëndroi në propozimet e bëra në ankesë, kurse i akuzuari M. S. në
tërësi pranoi mbrojtjen e mbrojtësit të tij.

Ar s y etimi
Me dispozitivin I të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë,
P.nr.656/2003 datë 31.5.2004, janë shpallur fajtorë: i akuzuari D. S.(për veprën
penale sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare në
bashkëveprim, parashikuar nga neni 317 al.2 lidhur me al.1 të KPPK dhe nenin
23 të KPPK dhe me dispozitivin II, dhe për veprën penale mbajtje në pronësi,
në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni
328 al. 1 të KPPK; të akuzuarit A. e M. S. dhe S. Z., për veprën penale sulm
kundër personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare në bashkëveprim,
parashikuar nga neni 317 al.2 lidhur me al.1 dhe nenin 23 të KPPK, ndërsa i
akuzuari B. S. për veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës
zyrtare, parashikuar nga neni 316 al.1 të KPPK. Të akuzuarit D. S., për veprën
penale të përshkruar në dispozitivin nën I, i është caktuar dënimi me 1 (një) vit
e 2 (dy) muaj burgim, kurse për veprën penale të përshkruar në dispozitivin nën
II, i është caktuar dënim me 6 (gjashtë) muaj burgim dhe është gjykuar me
dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin
i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 24.9.2003 e tutje. I
akuzuari A. S. është dënuar me 10 (dhjetë) muaj burgim, në të cilin i është
llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 6.10.2003 e tutje. I akuzuari
M. S. është dënuar me 4 (katër) muaj burgim, kurse i akuzuari B. S. me 3 (tre)
muaj burgim, në të cilin u është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej
datës 16.5.2003 deri më datë 5.6.2003, ndërkaq i akuzuari S. Z. është dënuar
me 4 (katër) muaj burgim. Të akuzuarit janë detyruar që t'i paguajnë solidarisht
shpenzimet e procedurës penale dhe secili veç e veç shumën prej nga 100 € në
emër të paushallit gjyqësor, në afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi të marrë
formë të prerë.
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- Prokurori Publik i Kosovës, me parashtresën PPA.nr.23/2005 datë
17.2.2005, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të akuzuarve të refuzohet si e
pabazuar. Në seancë nuk mori pjesë edhe pse është njoftuar me rregull.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës së bashku me aktgjykimin
e goditur, të cilin e studioi në kuptim të dispozitës nga neni 376 të LPP dhe, pasi
vlerësoi pretendimet ankimore, gjeti se:
Ankesa është e pabazuar.
Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se aktgjykimi i goditur përmban
shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale, parashikuar nga neni 364
al.1 pika 11 të LPP.
Dispozitivi i aktgjykimit të goditur është i kuptueshëm. Përshkrimi
faktik i veprës penale në dispozitivin nën I i përmban të gjitha veprimet
inkriminuese të secilit nga të akuzuarit veç e veç, kurse fakti se veprimet e të
akuzuarve D., A. e M. S. dhe S. Z. janë paraqitur në një dispozitiv së bashku me
veprimet inkriminuese të të akuzuarit B. S., nuk paraqet shkelje qenësore të
dispozitave të procedurës penale, të cilat do të ndikonin në prishjen e
aktgjykimit, për shkak se dispozitivi përmban përshkrimin faktik si për veprën
penale sulm ndaj personit zyrtarë gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, ashtu edhe
për veprën penale pengim i personit zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare.
Aktgjykimi i goditur nuk përmban as shkelje qenësore të dispozitivave të
procedurës penale, të cilat kjo Gjykatë, në kuptim të nenit 376 të LPP, i vëren
detyrimisht.
Pa bazë pretendohet se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë
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gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë.
Me provat e nxjerra në seancën kryesore, sidomos nga deklaratat e
dëshmitarëve S. S., M. P. e Q. J., ekspertiza mjekoligjore për të dëmtuarin
dëshmitarin S. dhe vështrimi i fotodokumentacionit, Gjykata e Shkallës së
Parë ka ardhur në përfundimin e drejtë se ditën kritike, kur dëshmitarët S., M. e
Q., në cilësi të personave zyrtarë, si policë të SHPK-ës, kanë ardhur në oborrin
e të akuzuarit M. me qëllim që ta legjitimonin të akuzuarin D., për shkak se
dyshohej se ai ishte involvuar në kryerjen e një vepre penale, i akuzuari D. jo
vetëm që ka refuzuar të identifikohet, por e sulmon fizikisht policin S., me
ç'rast i shkakton lëndim të lehtë trupor në formë të gërvishtjeve dhe kafshimit
të dorës, lëndime këto më hollësisht të paraqitura në ekspertizën mjekoligjore,
pasatj arin t'ia nxjerrë revolen zyrtare dhe të largohet nga vendi i ngjarjes. Me
këtë rast të akuzuarit A. dhe M. S. dhe S. Ze. i kanë sharë dhe ofenduar
dëshmitarët S., M. dhe Q. e pastaj e kanë sulmuar dëshmitarin S. me grusht në
shpinë dhe e kanë shtyrë dëshmitarin Q., ndërsa i akuzuari A. këtij dëshmitari
edhe i është kërcënuar, ndërkaq i akuzuari B. S. i ka shtyrë policët dhe i ka
penguar në kryerjen e detyrës zyrtare.
Pretendimet ankimore se i akuzuari M. S. ditën kritike nuk ka
ndërmarrë asnjë veprim inkriminues, janë të pabazuara. Gjykata e Shkallës së
Parë, duke analizuar deklaratën e dëshmitarit S. dhe fotodokumentacionin dhe
duke i vlerësuar këto prova, me të drejtë ka ardhur në përfundim të saktë se i
akuzuari M., ditën kritike, derisa i akuzuari D. po kacafytej me policët, ai
dëshmitarit S. i është hedhur në shpinë dhe e ka goditur me grushte.
Duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare, kjo Gjykatë gjen se ligji penal me
aktgjykimin e goditur është zbatuar në mënyrë të gabuar, respektivisht
aktgjykimi i goditur në dispozitivin nën I përmban shkelje të ligjit penal në
kuptim të dispozitës nga neni 365 al.1 pika 4 e LPP, sepse me të është zbatuar
ligji që nuk ka mundur të zbatohej, prandaj aktgjykimi i gjykatës së shkallës së
parë u ndryshua përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale. Ky ndryshim u
bë për shkak se kjo Gjykatë, në kuptim të dispozitës së nenit 2 al.2 të KPPK, ka
zbatuar ligjin më të favorshëm për të akuzuarit, sepse vepra penale sulm
kundër personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, parashikuar nga neni
317 al.2 lidhur me al.1 të KPPK, për të cilin janë shpallur fajtorë me
aktgjykimin e goditur të akuzuarit D., A. e M. S. dhe S. Z., parashikon dënim
burgimi prej 6 (gjashtë) muaj deri në 5 (pesë) vjet, kurse për veprën penale
sulm ndaj personit zyrtar në kryerjen e punëve të sigurimit nga neni 184 al.2
lidhur me al.1 të LPK, parashikohet dënimi me burgim prej 3 (tre) muaj deri në
5 (pesë) vjet, ndërkaq për veprën penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e
detyrës zyrtare, parashikuar nga neni 316 al.1 të KPPK për të cilën është
shpallur fajtor B. S., parashikohet dënim me burgim prej 3 (tre) muaj deri në 3
(tri) vjet, kurse për veprën penale pengimi i personit zyrtarë gjatë kryerjes së
detyrës zyrtare, parashikuar nga neni 183 al.1 të LPK, parashikohet dënimi me
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burgim në kohëzgjatje deri në 3 (tri) vjet, që nënkupton se dispozitat e
përmendura nga Ligji Penal i Kosovës, i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes
së veprave penale nga ana e të akuzuarve, janë më të favorshme për ta,
krahasuar me dispozitat ligjore, sipas të cilave janë shpallur fajtorë ata me
aktgjykimin e goditur.
Aktgjykimi i shkallës së parë goditet pa bazë për vendimin për dënimin,
i cili pretendohet se është i lartë.
Me rastin e matjes së dënimit, të akuzuarve u janë njohur rrethanat
lehtësuese dhe rënduese në pajtim me nenin 41 të LPJ. Pretendimet ankimore
se qëllimi i dënimit ndaj të akuzuarit M. S. mund të arrihet edhe me gjykim të
kushtëzuar, për shkak se ai është veteran i arsimit, se është i moshës relativisht
të vjetër dhe se është në gjendje të dobët shëndetësore, janë të pabazuara. Vepra
penale për të cilën janë shpallur fajtorë të akuzuarit përmban rrezikshmëri të
lartë shoqërore, ndërsa pretendimet ankimore se i akuzuari M. është në gjendje
të dobët shëndetësore nuk provohen me asnjë provë, ashtu siç nuk provohen
propozimet ankimore për shqiptim të dënimeve më të buta ndaj të akuzuarve
tjerë.
Kjo Gjykatë gjen se vendimi për dënimet e shqiptuara me aktgjykimin e
goditur është i drejtë dhe në përputhje me rrezikshmërinë shoqërore dhe me
shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe mund të pritet se me to do të
arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të dispozitës së nenit 5 dhe 33 të LPJ, i
zbatueshëm sipas me Rregullores së UNMIK-ut.
Nga sa u parashtrua dhe në kuptim të dispozitës së nenit 387 të LPP, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 23/2005, datë 15.3.2005
Procesmbajtësja
Mejreme Memaj
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Kryetari i kolegjit,
Riza Loci
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[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK/
neni 153 (2) KPPK/ neni 154 (1) KPPK/ neni 23 KPPK - mbajtja në
pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të
armëve - shkaktimi i lëndimit të lehtë trupor - shkaktimi i lëndimit të
rëndë trupor në bashkëpjesëmarrje - ankesë për ndryshimin e dënimit
shkelja e Kodit Penal - neni 423 KPPPK]

përbashkët të të akuzuarve S. K. dhe M. M., të paraqitur përmes av.Ruzhdi
Berisha nga Prizreni, e të ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
në Prizren Pnr.122/2004 të datës 17.9.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur me
datë 08.03.2005, mori këtë:

Avokatët mbrojtës paraqitën ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut
në Prizren duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në vendimin e
vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe se kishte bërë vërtetimin e
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri S.L.ishte akuzuar për vepër penale të pronësisë, kontrollit,
posedimit, dhe shfrytëzimit të paautorizuar të armëve dhe shkaktimit të
lëndimit të lehtë trupor dhe ishte dënuar me tre muaj burgim si dhe me
ndëshkime financiare shtesë dhe me masa të sigurisë. Të pandehurit S.K. dhe
M.M. ishin akuzuar për vepër penale të shkaktimit të lëndimit të rëndë trupor të
kryer në bashkëpjesëmarrje dhe ishin shpallur fajtor, ku S.K ishte dënuar me
dënim prej 3 muaj burgim ndërsa M.M me 2 muaj burgim si dhe me ndëshkime
financiare shtesë dhe me masa të sigurisë.
Gjykata Supreme ka vendosur se dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë dhe në
kundërshtim me vetvetën dhe gjithashtu nuk ofron fakte të mjaftueshme për
faktet vendimtare dhe edhe ato pak arsye të cilat janë dhënë janë të paqarta.
Prandaj, Gjykata Supreme vendosi se ankesa e avokatit mbrojtës është e
bazuar, prishi aktvendimin e Gjykatës së Qarkut dhe ktheu lëndën Gjykatës së
shkallës së parë për rigjykim.

Ap.nr.24/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtari:
Miftar Jasiqi, kryetar, Zait Xhemajli dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me
bashkëpunëtorin profesional: Ali Hajdini, si procesmbajtës, në çështjen penale
kundër të akuzuarve: S. L. nga fsh. Brrutë KK Dragash, për shkak të veprës
penale mbajtja në pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të pa
autorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK-së dhe veprës penale lëndime
të lehta trupore nga neni 153 par.2 të KPPK-së, kurse të akuzuarit S. K. nga fsh.
Kosavë KK Dragash dhe M. M. nga fsh. Bresanë KK Dragash, për shkak të
veprës penale lëndime të rënda trupore në bashkëkryerje nga neni 154 par.1
nën par.4, lidhur me nenin 23 të KPPK-së, duke vendosur sipas ankesës së
mbrojtësit të të akuzuarit S. L., av.Masar Pirana nga Prizreni dhe ankesës së
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A K T V E N D I M
Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit S. L. dhe ankesës
së të akuzuarve S. K. dhe M. M., prishet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në
Prizren, Pnr.122/2004 i datës 17.09.2004 dhe lënda i kthehet Gjykatës së
Shkallës së Parë në rigjykim.
A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut në Prizren me aktgjykimin Pnr.122/2004 të datës
17.09.2004, të akuzuarin S. L. e ka shpallur fajtor për veprën penale, mbajtja në
pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të pa autorizuar të armëve
nga neni 328 par.2 të KPPK-së dhe për veprën penale, lëndime të lehta trupore
nga neni 153 par.2 të KPPK-së dhe e ka gjykuar, për veprën penale të
dispozitivit nën I të aktgjykimit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre)
muaj dhe për veprën penale të dispozitivit nën II të aktgjykimit dënimin me
burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj, ashtu që i ka vërtetuar dënim unik me
burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj e 15 (pesëmbëdhjetë) ditë, kurse të
akuzuarit S. K. dhe M. M. i ka shpallur fajtor për veprën penale lëndime të
rënda trupore në bashkëkryerje nga neni 154 par.1 nën par.4, lidhur me nenin 23
të KPPK-së dhe i ka gjykuar, të akuzuarin S. K. me dënim me burgim në
kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, ndërsa të akuzuarin M. M. me dënim me burgim
në kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj.
Të akuzuarit janë obliguar që të paguajnë shpenzimet e procedurës
penale sipas llogarisë së Gjykatës, kurse në emër të paushallit gjyqësor shumën
prej nga 50 euro, secili veç e veç, të gjitha në afat prej 15 ditësh, pas
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.
Konform nenit 328 par.5 lidhur me nenin 60 par.3 të KPPK-së, ndaj të
akuzuarit S. L. është shqiptuar dënimi plotësues marja e obligueshme e thikës
si mjet për kryerjen e veprës penale.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesa kanë ushtruar:
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- Mbrojtësi i të akuzuarit S. L., av.Masar Pirana, për shkak të shkeljes
qenësore të dispozitave të procedurës penale për shkak të vërtetimit të gabuar
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për shkak të shklejes së ligjit penal dhe për
shkak të vendimit mbi dënimin, me propozim që Gjykata Supreme
aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë dhe të akuzuarin S. L. ta liroi nga akuza
për të dy veprat penale ose të njëjtin ta prishë dhe çështjen t'ia kthejë Gjykatës
së Shkallës së Parë në rigjykim.

dispozitivi nën I i aktgjykimit të ankimuar është në kundërshtim me arsyetimin.
Ndërsa të akuzuarit S. K. dhe M. M. pretendojnë se dispozitivi nën II dhe nën
III i aktgjykimit të ankimuar është i pakuptueshëm dhe kundërthënës në mes
veti, sepse nga përshkrimi faktik i veprës penale në dispozitivin nën II dhe nën
III të aktgjykimit të ankimuar del se fjala është për të njëjtën ngjarje. Prandaj,
sipas të akuzuarve në dispozitivin nën II të aktgjykimit të ankimuar, lidhur me
të akuzuarin S. L. thuhet se: "… i del përpara S. K., i cili ishte në shoqëri me M.
M. dhe gjatë përleshjes … e ka goditur të akuzuarin S. …". Në kundërshtim me
këtë, në dispozitivin nën III të aktgjykimit thuhet se: "… të akuzuarit S. K. dhe
M. M., gjatë një përleshje me të akuzuarin S. L., rëndë e kanë lënduar të njëjtin
…". Andaj nga dispozitivi nuk mund të kuptohet se kush ka sulmuar e kush ka
vepruar në mbrojtjen e vetes ose në mbrojtjen e tjetrit. I pa kuptueshëm është
edhe dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar, që ka të bëjë me shpenzimet e
procedurës penale, sepse nga kjo pjesë e dispozitivit nuk mund të kuptohet se
cili nga të akuzuarit detyrohet për pagimin e shpenzimeve të procedurës
penale, apo të gjithë të akuzuarit për këtë detyrohen solidarisht.

- Të akuzuarit S. K. dhe M. M. përmes av.Ruzhdi Berisha, për shkak të
shkeljes qenësore të dispozitave të procedurës penale, për shkak të vërtetimit të
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për shkak të shklejes së ligjit penal
dhe për shkak të vendimit mbi dënimin, me propozim që Gjykata Supreme
aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë ashtu që të akuzuarit S. K. dhe M. M. t'i
liroi nga akuza ose të njëjtin ta prishë dhe çështjen t'ia kthejë Gjykatës së
Shkallës së Parë në rigjykim.
Konform dispozitës së nenit 475 të KPPPK-së ka kërkuar që të akuzuarit dhe
mbrojtësi të njoftohen për seancën e kolegjit.
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas kërkesës, konform dispozitës së
nenit 410 të KPPPK-së, mbajti seancën e kolegjit në të cilën u ftuan, të
akuzuarit S. K., M. M. dhe S. L. si dhe mbrojtësi i tij, av.Masar Pirana. Në
seancë të kolegjit prezantuan i akuzuari S. L. dhe mbrojtësi i tij, av.Masar
Pirana, kurse të akuzuarit S. K. dhe M. M. edhe pse të ftuar me rregull nuk
prezantuan në seancë.
Në seancën e kolegjit mbrojtësi i të akuzuarit S. L., av.Masar Pirana, pasi
sqaroi disa nga pretendimet ankimore, ngeli në tërësi pranë propozimeve të
paraqitura në ankesë, kurse i akuzuari S. L. e përkrahi mbrojtjen e mbrojtësit të
tij.
Në seancë nuk mori pjesë as Prokurori Publik i Kosovës, por i njëjti me
parashtresën me shkrim, PPA.nr.24/2005 të datës 02.02.2005, ka propozuar që
ankesa e të akuzuarve S. K. dhe M. M. dhe ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit S.
L., av.Masar Pirana të refuzohen si të pabazuara, kurse aktgjykimi i ankimuar
të vërtetohet.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës së bashku me aktgjykimin e
ankimuar në kuptim të dispozitave të nenit 415 të KPPPK-së dhe pas vlerësimit
të pretendimeve ankimore gjeti se:
Ankesat janë të bazuara.
Në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit S. L., av.Masar Pirana dhe të
akuzuarit S. K. dhe M. M.i, pretendojnë se aktgjykimi i ankimuar përmban
shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale nga neni 403 par.1 pika 12
të KPPPK-së, nga se dispozitivi i tij është i pakuptueshëm, kundërthënës me
vetveten dhe me arsyetimin dhe se nuk përmban arsye të mjaftueshme lidhur
me faktet vendimtare. Në të vërtetë sipas mbrojtësit, av.Masar Pirana
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Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, aktgjykimi i ankimuar përmban
shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale nga neni 403 par.1 pika 12
e KPPPK-së, sepse dispozitivi i tij është i pa kuptueshëm, në kundërshtim me
vetveten dhe me arsyetimin e aktgjykimit dhe nuk përmban arsye lidhur me
faktet vendimtare edhe ato arsye të pakta të dhëna, janë krejtësisht të paqarta,
shkelje këto që aktgjykimin e bëjnë të pa qëndrueshëm. Në të vërtetë nga
dispozitivi i aktgjykimit, si nga dispozitivi nën II ashtu edhe nga ai nën III i
aktgjykimit, nuk mund të kuptohet se cili i akuzuar ka vepruar në sulm e cili në
mbrojtje, kurse dispozitivi nën II i aktgjykimit të ankimuar është në
kundërshtim me arsyetimin, nga se në të thuhet se i akuzuari S. L., ditën kritike i
doli përpara të akuzuarit S. K. i cili ishte në shoqëri me M. M. dhe gjatë
përleshjes me anën e mprehtë të një brisku dhe me grushta e ka goditur të
akuzuarin S., ndërsa nga arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar del se ditën kritike
i akuzuari M. e ka goditur me thikë të akuzuarin S. L.. Poashtu aktgjykimi i
ankimuar nuk përmban arsye lidhur me faktet vendimtare, kështu ai nuk
përmban arsyet lidhur me faktin relevant se me çfarë mjeti u krye vepra penale
e lëndimit të rëndë dhe e lëndimit të lehtë trupor, pastaj edhe ato arsye që
përmban ato janë plotësisht të paqarta dhe të pa kuptueshme, andaj pretendimet
ankimore në këtë drejtim në tërësi janë të bazuara.
Mbrojtësi i të akuzuarit S. L., av.Masar Pirana, pretendon se Gjykata e
Shkallës së Parë, në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë e ka vërtetuar edhe
gjendjen faktike, sepse nuk ka prova se bomba e dorës ka qenë pronë e të
akuzuarit S. L., por të njëjtën ai e mori nga vendi i ngjarjes me qëllim që t'i
shmanget ndonjë fatkeqësie më të madhe dhe se bombën e dorës policia e gjeti
pasi ai i tregoi policisë se në shtëpinë e tij gjendet një bombë dore të cilën e ka
gjetur në vendin e ngjarjes. Poashtu sipas mbrojtësit të të akuzuarit S. L., ai
ditën kritike ka qenë i përcjellur nga S. K. dhe M. M. dhe më pastaj ka qenë
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edhe i sulmuar nga ata dhe nga personi me emrin H. N., ndërsa brisku i cili
është prezantuar në seancë kryesore nuk është i tij dhe se ai ka qenë i pa
armatosur, andaj në këtë rast i akuzuari S. L. ka qenë në mbrojtje të nevojshme
dhe për këtë shkak ai është dashtë të lirohet nga akuza. Ndërkaq, sipas të
akuzuarve S. K. dhe M. M., gjykata e shkallës së parë në mënyrë të gabuar dhe
jo të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike, sepse në arsyetimin e aktgjykimit të
ankimuar, gjykata e shkallës së parë gjendjen faktike e ka vërtetuar vetëm në
bazë të

përshkruar saktësisht se cili prej tyre e inicioi sulmin, në ç'mënyrë dhe me çfarë
mjeti, e më pastaj se çka dhe si vepruan të akuzuarit e tjerë.

Deklaratave të të akuzuarve pa dhënë ndonjë vlerësim dhe analizë të fakteve
vendimtare të vërtetuara, saktësia e të cilave mbështetet vetëm në përshkrimin
e deklaratave të të akuzuarve. Andaj, këtu edhe qëndron vërtetimi i gabuar dhe
jo i plotë i gjendjes faktike.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, Gjykata e Shkallës së Parë me
provat e administruara, në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë e ka vërtetuar edhe
gjendjen faktike, sepse si nga dispozitivi nën I, II dhe nën III të aktgjykimit
ashtu edhe nga arsyetimi i tij, nuk mund të kuptohet se në rastin konkret kush
ishte sulmues e kush ka vepruar në mbrojtje, kështu që në aktgjykimin e
ankimuar ekziston dualiteti në kuptimin e fakteve vendimtare të vërtetuara.
Poashtu ekziston dyshimi edhe lidhur me saktësinë e faktit vendimtar, se në
rastin konkret a është shkaktuar lëndimi i rëndë ose i lehtë trupor me thikë apo
me brisk, dyshim ky që për Gjykatën Supreme faktin e tillë e bën të pa qenë.
Poashtu në aktgjykimin e ankimuar nuk është vërtetuar as fakti vendimtar se,
bombën e dorës a e gjeti i akuzuari S. në vendin e ngjarjes apo atë ai e kishte
posedaur edhe më herët, të cilën e gjeti policia pas një bastisje që bëri në
shtëpinë e tij. Së fundit Gjykata e Shkallës së Parë e ka vërtetuar gjendjen
faktike duke i përshkruar deklaratat e të akuzuarve pa dhënë ndonjë vlerësim
dhe analizë të provave të administruara, se për çfarë arsyesh e ka marrë si të
provuar një fakt. Prandaj, pretendimet ankimore në këtë drejtim poashtu janë të
bazuara.

Gjykata e Shkallës së Parë në rigjykim, do të duhej të administroi si
provë edhe dëgjimin e policit apo të policëve, në cilësin e dëshmitarit, për të
vërtetuar faktin se, SHPK-ja a e bëri bastisjen në shtëpinë e të akuzuarit S. L.,
me ç'rast e gjeti bombën e dorës, si rezultat i hetimeve të zhvilluara në këtë
drejtim apo bastisjen e bëri si rezultat i kallzimit që e bëri vetë i akuzuari S. L.,
gjatë kohës sa ishte i shtrirë në spital dhe në fund pasi të vlerësoi secilën provë
veç e veç dhe në lidhje me njëra tjetrën dhe të gjitha së bashku me pretendimet
ankimore, t'i evitoi të gjitha shkeljet e paraqitura në këtë aktvendim dhe duke e
zbatuar drejtë ligjin penal, të marrë vendim të ligjshëm dhe të drejtë në këtë
çështje.
Andaj, nga sa u tha më lart, konform dispozitës së nenit 424 të KPPPKsë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS
Ap.nr.24/05, datë 08.03.2005
Procesmbajtësi,
Ali Hajdini

Si rezultat i gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të
plotë, aktgjykimi i ankimuar përmban edhe shkelje të ligjit penal. Siç rezulton
nga arsyetimi i aktgjykimit dhe nga shkresat e lëndës, në këtë rast nuk mund të
kuptohet si cili i akuzuar cilat veprime inkriminuese i ka realizuar për të cilat
është shpallur fajtor. Prandaj, përfundimet e Gjykatës së Shkallës së Parë në
aktgjykimin e ankimuar lidhur me aplikimin e ligjit penal nuk mund të
qëndrojnë, kështë që edhe pretendimet ankimore në këtë drejtim janë
plotësisht të bazuara.
Gjykata e Shkallës së Parë duhet që në rigjykim edhe një herë t'i
administroi të gjitha provat, secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku, të
vlerësoi mbrojtjen e të akuzuarve, e veçanërisht në mënyrë të kjartë të
përshkruajë veprimet inkriminuese të secilit prej të akuzuarve, duke
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[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesë për ndryshimin e dënimit]
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prizren duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut kishte bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. I pandehuri është
shpallur fajtor për vepër penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në
posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve dhe është dënuar me
dënim me kohëzgjatje prej dy vjet burgim i cili nuk do të mbahet nëse i akuzuari
nuk kryen vepër penale të re brenda dy vjetëve.
Gjykata Supreme ka vendosur se dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë, në
kundërshtim me vetveten dhe gjithashtu nuk jep fakte të mjaftueshme përkitazi
me faktet vendimtare dhe madje edhe ato arsye që ishin dhënë ishin të paqarta.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e
bazuar.
Ap.nr.30/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi e Doc.dr. Hamdi Podvorica, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarit F. B., nga Billusha, komuna e Prizrenit, për vepër penale
të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve parashikuar nga neni 328 par.2 të KPPK, duke
vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit av. Nexhat Elshani,
të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren,
P.nr.207/2003 datë 5.11.2004, në seancën e mbajtur më 19.07.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Me rastin e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit F. B. e kryesisht,
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, P.nr.207/2003 datë 5.11.2004
ndryshohet vetëm për sanksionin penal ashtu që Gjykata Supreme të akuzuarit
për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor ia merr si të vërtetuar
dënimin me gjobë të shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë në shumë prej 500
€ të cilën është i detyruar ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë
së aktgjykimit e në rast se të njëjtën shumë nuk e paguan brenda afatit të
caktuar, Gjykata ka për të vendosur që për çdo 15 € do t'i llogaritet një ditë
burgim.
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A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut në Prizren me aktgjykimin P.nr.207/2003 datë
5.11.2004, të akuzuarin F. B. e ka shpallur fajtor për veprën penale të mbajtjes
në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve
nga neni 328 par.2 të KPPK dhe e ka gjykuar me kusht ashtu që ia ka vërtetuar
dënimin me burgim prej 1 (një) viti i cili nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari
në afat prej 2 (dy) vitesh nuk do të kryen vepër të re penale dhe me gjobë si
dënim plotësues në shumë prej 500 € të cilën është i detyruar ta paguajë në afat
prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e në rast se të njëjtën
shumë nuk e paguan brenda afatit të caktuar gjykata do të vendosë që për çdo 15
€ t'ia llogarit një ditë burgim. Ndaj të akuzuarit ka shqiptuar edhe masën e
sigurisë sekuestrimin e sprejit të llojit "nato" CS GAS-SILLIARDE. Të
dëmtuarit M. K., V. Sh. dhe D. K. për realizimin e kërkesës pronësoro-juridike i
ka udhëzuar në kontest civil. Të akuzuarin e ka obliguar që t'i paguajë
shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës dhe paushallin
gjyqësor në shumë prej 100 €.
Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit
mbi dënimin me propozim që Gjykata Supreme ta ndryshojë atë, ashtu që të
akuzuarin për mungesë të provave ta lirojë nga akuza ose ta prishë dhe lëndën
t'ia kthejë Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim.
Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën me shkrim PPA.nr.30/2005
datë 2.02.2005, ka propozuar që ankesa të refuzohet si e pabazuar kurse
aktgjykimi i shkallës së parë të vërtetohet.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimin e
kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 376 të LPP dhe pas vlerësimit të
thënieve në ankesë dhe detyrimisht konstatoi se aktgjykimi duhet ndryshuar
përkitazi me sanksionin penal dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
Duke mos kontestuar faktin se i akuzuari ditën kritike e ka përdorur
sprejin ndaj të dëmtuarve ashtu siç ka konstatuar Gjykata e Shkallës së Parë
mbrojtësi në ankesë përkitazi me gjendjen faktike pretendon se i akuzuari në
rastin konkret ka vepruar në suaza të mbrojtjes ekstreme ngase para se ta
përdorë sprejin në fjalë ka qenë i kërcënuar nga i dëmtuari M. K. me fjalët se
"Apet ke ardhur a", prandaj duke u friguar se menjëherë pas këtyre fjalëve do të
pësojë sulm i akuzuari me qëllim që ta menjanojë prej vetes atë sulm ose
rrezikun e hapur të atëçasshëm duke mos mundur ta mënjanojë në ndonjë
mënyrë tjetër ka vepruar me sprej duke i shkaktuar të dëmtuarve një të keqe e
cila në asnjë mënyrë nuk është më e madhe se ajo që i kanosej të akuzuarit,
prandaj veprimet e tij nuk paraqesin vepër penale dhe është dashur të lirohet
nga akuza e jo të gjykohet siç gabimisht ka vepruar Gjykata e Shkallës së Parë
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me aktgjykimin e kundërshtuar.
Gjykata Supreme konstaton se këto pretendime ankimore nuk janë të
bazuara. Nga dëshmitë e dëshmitarëve të dëmtuar M. K., V. Sh. dhe D. K. në
mënyrë të qartë dhe bindëse vërtetohet se asnjëri prej këtyre nuk kanë
ndërmarrë ndonjë sulm ndaj të akuzuarit siç pa bazë pretendon ankesa e as që
fjalët që përmenden në ankesë të kenë pasur karakter kërcënues që do ta
imponojshin të akuzuarin që për tu mbrojtur ta përdorë sprejin siç ka vepruar ai
në momentin kritik, prandaj në rastin konkret me asnjë mënyrë nuk
përmbushen elementët e nevojës ekstreme në kuptim të nenit 10 të LPJ,
përkatësisht nenit 9 të KPPK.
Ndërkaq duke e shqyrtuar aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi me
vendimin për dënimin Gjykata Supreme konstaton se në rastin konkret Gjykata
e Shkallës së Parë nuk ka mundur që ndaj të akuzurit të shqiptojë dënime
komulative me burgim dhe gjobë për veprën penale në fjalë ngase sipas
përkufizimit ligjor të nenit 328 par.2 të KPPK ndaj kryesit parashifet dënimi
me gjobë deri në 7.500 € ose me burgim prej 1 (një) deri në 8 (tetë) vjet e fo të
dyja bashkë siç ka vepruar gabimisht Gjykata e Shkallës së Parë, prandaj me
aplikimin e drejtë të kësaj dispozite Gjykata Supreme detyrimisht e ndryshoi
aktgjykimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Ndërkaq pretendimet
ankimore të mbrojtësit për një dënim edhe më të butë i vlerësoi si të pabazuara
ngase konstatoi se dënimi me gjobë në shumën prej 500 € paraqitet i
nevojshëm për t'u arritur qëllimi i dënimit i paraparë me ligj.
Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 421 part. 1 të KPPPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.30/2005, datë 19.07.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesë për shkak të vërtetimit gabuar dhe jo të
plotë të gjendjes faktike - neni 415 KPPPK]
Prokurori i Qarkut në Prizren paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Prizren duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut
kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. I pandehuri
është akuzuar për për vepër penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në
posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve dhe ishte liruar nga
Gjykata e Qarkut në Prizren. Gjykata Supreme ka vendosur se i pandehuri nuk
kishte kryer veprën penale, se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë ishte i
drejtë dhe i ligjshëm dhe se Gjykata e Qarkut kishte bërë vërtetimin e drejtë dhe
të plotë të gjendjes faktike. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
prokurorit të qarkut është e bazuar..

Ap.nr.36/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi dhe Zait Xhemajli, anëtarë, me
pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Drita Rexhaj, procesmbajtëse,
në çështjen penale kundër të akuzuarit Z. P., nga fsh. Dragobil, komuna e
Malishevës, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në
posedim, ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve, parashikuar me nenin
328 par.2 të KPPK, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik të
Qarkut në Prizren, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prizren,
P.nr.172/2004, datë 25.11.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më 31.5.2005,
mori këtë

Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli

A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në
Prizren, kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren , P.nr.172/2004, datë
25.11.2004, vërtetohet.
A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut Prizren, me aktgjykimin P.nr.172/2004, datë
25.11.2004, të akuzuarin Z. P., në kuptim të nenit 390 par.2 të KPPPK, lidhur
me nenin 18 të KPPK e ka liruar nga akuza, për veprën penale mbajtja në
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pronësi, në kontroll, në posedim, ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve,
parashikuar me nenin 328 par. 2 të KPPK.

udhëzimeve të tyre se mundë të jetë në posedim të armës derisa të sigurojë të
njëjtën edhe pa lejen e organit kompetent. Po ashtu nga foto dokumentacioni që
gjendet në shkresat e lëndës, vërtetohet se arma e gjuetisë në momentin e
transportit ishte e demontuar tërësisht.

Shpenzimet procedurale penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të
Gjykatës.
Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor, ankesë ka ushtruar Prokurori
Publik i Qarkut në Prizren, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike neni 402 par.1 pika 3 lidhur me nenin 405 të KPPK, me
propozim që Gjykata Supreme aktgjykimin e ankimuar ta prishë dhe lëndën ta
kthejë në rigjykim ose të bie aktgjykim dënues.

Prandaj edhe sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, ekzistojnë
elementet të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale, sepse është fakt notorë se
të interesuarve për leje të armëve në Kosovë së pari u jepet sqarime se më parë
duhet të sigurojnë armën e pastaj të paraqesin për regjistrimin dhe leje tek
organi kompetent, se arma i është gjetur e demontuar plotësisht dhe jo e
gatshme për veprim, po ashtu edhe fakti se ai ishte gjuetar i regjistruar,
posedonte Librezën e Antarësisë nga Federata e Gjuetarëve të Kosovës.

Përgjigje në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren, ka
ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit Iskender Muzbeg, avokat në Prizren, me
propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, aktgjykimin e kundërshtuar ta
vërtetoi ndërsa, amkesën e PPQ në Prizren ta refuzoi.
Prokurori Publik i Kosovës, me shkresën PPA.nr.36/2005 datë
10.02.2005, propozoi që ankesa e paraqitur të pranohet si e bazuar.

Kjo gjendje faktike vërtetohet me mbrojtjen e të akuzuarit, në listën mbi
marrjen e sendeve, me foto dokumentacionin që gjendet në shkresat e lëndës si
dhe fakte dhe rrethana të vërtetuara në shqyrtimin kryesorë.

Gjykata Supreme i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje juridikopenale, studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës së nenit 415 të
KPPPK dhe, pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se:

Po ashtu me nenin 11 të Rregullores së UNMIK-ut 2001/7, për
Autorizimin e Posedimit të Armëve në Kosovë, pos tjerash është parashikuar
që posedimi i armëve të gjuetisë dhe rekreacionit do të rregullohet me
rregullore të posaçme. Nga informata e më vonshme e cila konsiderohet pjesë e
rregullores së përmendur pushkët e gjuetisë mundë të mbahen pa leje apo pa
çertifikatë për armë gjuetie derisa të furnizohen me lejen përkatëse.

Ankesa nuk është e bazuar.
Meqenëse aktgjykimi i kundërshtuar, nuk përmban shkelje qenësore të
dispozitave të procedurës penale, në dëm të akuzuarit për të cilat Gjykata
Supreme në përputhje me dispozitat e nenit 376 të LPP-së kujdeset
detyrimisht, kjo Gjykatë u kufizua në vlerësimin e pretendimeve tjera
ankimore.

Duke pas parasysh këto rrethana dhe rrethanat e arsyet tjera të
shpjeguara më hollësisht në aktgjykimin e shkallës së parë, sipas vlerësimit të
kësaj Gjykate, rezulton i njëjti konkludim se i akuzuari nuk është kryes i kësaj
vepre penale, se aktgjykimi i shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, se në
mënyrë të drejtë është vërtetuar gjendja faktike.

Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar ose jo i plotë i gjendjes
faktike, në ankesë theksohet se Gjykata e Shkallës së Parë gjatë administrimit
të provave nuk i ka vlerësuar drejt dhe në mënyrë të plotë të gjitha provat, por
në rastin konkret Gjykata e Shkallës së Parë e ka marrë parasysh deklaratën e të
akuzuarit, ku sipas tij që të sigurohet leja së pari duhet të sigurohet arma e
pastaj të aplikohet për leje, prandaj konsiderojmë se kjo bie në kundërshtim të
plotë me Urdhëresën Administrative 2003/1, neni 2 pika 2.1, ku precizohet se
Policia e UNMIK-ut, është organi i vetëm përgjegjës që administron
regjistrimin e armëve të gjuetisë dhe të rekreacionit në Kosovë.

Nga këto arsye, pretendimet ankimore të Prokurorit Publik të Qarkut se
gjykata e shkallës së parë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike nuk mund të pranohen.

Nga shkresat e lëndës, në këtë çështje juridiko-penale, rezulton se Z. P.
është anëtar i Shoqatës së Gjuetarëve "Dreri" në Malishevë. Ka qenë i
interesuar për marrjen e lejes së armës por me shpjegimin që i është dhënë në
Njësitin e armëve në Malishevë ka kuptuar se së pari duhet të sigurohet arma e
pastaj të regjistrohet dhe të jepet leja për të njëjtën, njëherit iu ka besuar
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Nga sa u tha më lart dhe në përputhje me dispozitat e nenit 420 par.1
pika 2 të KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap.nr.36/2005, datë 31.5.2005
Procesmbajtësja,
Drita Rexhaj
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Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim të paautorizuar të armëve
ankesë për ndryshimin e dënimit - gjendja faktike, kualifikimi juridik neni 390 (1) KPPPK, shtojca a e rregullores së UNMIK-ut 2001/7,
urdhëresa administrative e UNMIK-ut nr. 2003/1, regullorja e UNMIK-ut
2001/7]

Me aktgjykimin e Gjykata e Qarkut në Prishtinë, P.nr.452/2004 datë
7.12.2004, i akuzuari R. Z. në kuptim të dispozitës nga neni 390 par.1 të
KPPPK është liruar nga akuza, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi,
në kontroll, në posedim, ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni
328 par. 2 të KPPK. Shpenzimet procedurale bien në barrë të mjeteve
buxhetore të Gjykatës, kurse pushka e gjuetisë nr. 110408 model "Sansilmas"
TS 870 TM i kthehet të akuzuarit.

Prokurori i Qarkut paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut
në Prishtinë duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut ka bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe ka shkelur kodin
penal.
I pandehuri është akuzuar për marrja në pronësi, kontroll, posedim, dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve dhe ishte liruar nga Gjykata e Qarkut.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut kishte vlerësuar drejtë
gjendjen faktike dhe kishte vlerësuar në mënyrë të duhur kriteret e nevojshme
për lirimin e të akuzuarit siç parashihet me nenin 390 të KPPPK-së. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e prokurorit të qarkut është e pabazë.
Ap.nr.45/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Agim Krasniqi, kryetar, Gjuran Dema dhe Riza Loci, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në lëndën
penale të të akuzuarit R. Z., për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, në
kontroll, në posedim, ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve, nga nenin
328 par.2 të KPPK, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik të
Qarkut në Prishtinë, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë, P.nr.452/2004 datë 7.12.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më
22.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë refuzohet si e
pabazuar, kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr.452/2004
datë 7.12.2004, vërtetohet.
A r s y e t i m i

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka paraqitur ankesë Prokurori
Publik i Qarkut në Prishtinë, për shkak të: vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënim, me propozim
që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës
së Parë për rigjykim.
Prokurori Publik i Kosovës, me parashtresën PPA.nr.45/2005 datë
9.02.2005, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë të
pranohet si e bazuar. Në seancë nuk mori pjesë edhe pse është njoftuar me
rregull.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës së bashku me aktgjykimin
e ankimuar të cilin e studioi në kuptim të dispozitës nga neni 415 të KPPPK dhe
pasi vlerësoi pretendimet ankimore, gjen se:
Ankesa është e pabazuar.
Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje qenësore të dispozitave të
procedurës penale për të cilat kjo Gjykatë në bazë të nenit 415 të KPPPK,
kujdeset detyrimisht.
Pa bazë ankimohet aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë se gjendja
faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë.
Nga mbrojtja e të akuzuarit, vërtetimit për marrjen e pushkës së gjuetisë
dhe çertifikatës së Shoqatës së Gjuetarëve në Ferizaj datë 12.12.2001, me
aktgjykimin e ankimuar gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe
të plotë dhe me te ligji penal është zbatuar në mënyrë të drejtë. Drejt ka vepruar
Gjykata e Shkallës së Parë kur të akuzuarin e ka liruar nga akuza në kuptim të
dispozitës së nga neni 390 par.1 të KPPK. Nga provat e nxjerrura, rrjedh se të
akuzuarit në pompën e benzinës pronar i së cilës është ai, më datë 15.04.2002 i
është marrë pushka dy tytëshe e gjuetisë me shënime më të hollësishme si në
dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, për të cilën ka poseduar çertifikatë nga
Shoqata e Gjuetarëve në Ferizaj.
Pretendimet ankimore se i akuzuari është dashur të paraqet kërkesë
pranë organeve kompetente që t'i lejohet e drejta për mbajtje të pushkës së
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gjuetisë, janë të pabazuara. Nga shtojca A e Rregullores nr.2001/7 për
posedimin e autorizimit të armëve në Kosovë dhe informata për pronarët e
armëve të gjuetisë, pos tjerash rrjedhë se: "Armët të cilat definohen si armë
gjuetie mund të mbahen legalisht pa leje apo çertifikatë për armë gjuetie",
prandaj, mbajtja e pushkës së gjuetisë nga ana e të akuzuarit në kohën kur i
është marrë ajo, nuk paraqet vepër penale. Urdhëresa administrative e
UNMIK-ut nr. 2003/1, për zbatimin e Rregullores nr. 2001/7, Për autorizimin e
posedimit të armëve në Kosovë ka hyr në fuqi më datë 17.01.2003, kurse neni 7
dhe 8 i kësaj urdhërese më datë 1 maj 2003, respektivisht kjo urdhëresë nuk ka
efekt retroaktiv. Duke zbatuar në mënyrë të drejtë shtojcën A të Rregullores nr.
2001/7 dhe informatën për pronarët e armëve të gjuetisë si pjesë përbërëse e
kësaj Rregulloreje, Gjykata e Shkallës së Parë drejt ka zbatuar ligjin penal kur
ka gjetur se veprimet e të akuzuarit nuk paraqesin vepër penale për të cilën ai ka
qenë i akuzuar dhe drejt ka vendosur kur të akuzuarin në kuptim të nenit 390
par.1 të KPPPK e ka liruar nga akuza.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - nenet 317 (2), 328
(2) KPPK - sulmi kundër personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare,
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paauorizuar të armëve - ankesa për prishjen e aktgjykimit - dispozitat e
procedurës penale - gjendja faktike dhe ligjore - vendimi për dënim - neni
403 (1) 12) KPPPK, 64 KPPK]

Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të dispozitës nga neni 423 të
KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin
vet ka shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale dhe se ka bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri është akuzuar për sulm të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës
zyrtare dhe për marrje në pronësi, kontroll, posedim, dhe shfrytëzim të
paautorizuar të armëve dhe ishte shpallur fajtor dhe dënuar me 10 muaj
burgim dhe me ndëshkime shtesë financiare.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut i ishte përmbajtur
dispozitave në fuqi të procedurës penale dhe kishte bërë vërtetimin e duhur të
gjendjes faktike dhe të gjendjes ligjore. Gjykata Supreme ka vendosur se
vendimi për dënim vlerëson në mënyrë të drejtë rrethanat rënduese dhe
lehtësuese siç parashihet me nenin 64 të KPPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme
ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e pabazë.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap.nr. 45/2005, datë 23.03.2005
Procesmbajtësja,
Minire Xhambazi

Ap.nr.47/2005

Kryetari i kolegjit,
Agim Krasniqi
Anëtarët e kolegjit gjyqtarët:
Gjuran Dema
Riza Loci

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Miftar Jasiqi, kryetar, Zait Xhemajli e Avdi Dinaj, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në lëndën
penale ndaj të akuzuarit F. S., nga Prishtina, për veprat penale sulm ndaj
personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 317 al.2 të Kodit të
Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), dhe veprës penale mbajtja në pronësi,
në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328
al.1 të KPPK, duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr. 283/2004
datë 18.10.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më 19.04.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit F. S. ndërsa
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr. 283/2004 datë 18.10.2004,
vërtetohet.
A r s y e t i m i
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Gjykata e Qarkut Prishtinë me aktgjykimin P.nr.283/2004 datë
18.10.2004, të akuzuarit F. S. dhe L. B. i ka shpallur fajtor për veprën penale të
kryer në bashkëveprim sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës
zyrtare nga neni 317 al.2 të KPPK, ndërsa të akuzuarin F. edhe për veprën
penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve nga neni 328 al. 1 të KPPK, i ka gjykuar të akuzuarin F.
S. me dënim unik burgu në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, në të cilin i
llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 5.04.2004 gjer më
19.07.2004, të akuzuarin L. B.a me dënim burgu në kohëzgjatje prej 5 (pesë)
muajve, në të cilin i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data
3.04.2004 gjer më 19.07.2004. Të akuzuarit janë obliguar që t'i paguajnë të
gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së Gjykatës dhe në emër
të paushallit gjyqësor secili veç e veç shumën prej 40 €.

pra aludon në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale parashikuar
me nenin 403 par.1 pika 12 të KPPPK. Mirëpo në ankesë nuk paraqiten arsyet
se ku qëndrojnë këto shkelje ndërsa arsyet e dhëna i referohen vërtetimit jo të
plotë të gjendjes faktike.

Me të njëjtin aktgjykim i akuzuari G. K. është liruar nga akuza për
veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni
316 al.1 të KPPK.
Kundër pjesës ndëshkuese të këtij aktgjykimi në afat ligjor ka paraqitur
ankesë mbrojtësi i të akuzuarit F. S., av. Bajram Tmava, nga Prishtina, për
shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit
për dënim me propozim që Gjykata Supreme ta aprovojë ankesën ndërsa
aktgjykimin e kundërshtuar ta prishë dhe çështjen t'ia kthejë gjykatës së
shkallës së parë në rigjykim apo ta ndryshojë përkitazi me vendimin për dënim
dhe të akuzuarit F. S. t'i shqiptojë dënim më të butë. Ka kërkuar që së bashku
me të akuzuarin të njoftohen për seancën e kolegjit.
Sipas kërkesës së mbrojtësit të të akuzuarit e në kuptim të dispozitës së
nenit 410 të KPPPK-ës, Gjykata Supreme mbajti seancën e kolegjit në të cilën
ishte i pranishëm mbrojtësi i të akuzuarit i cili pasi që sqaroi disa nga thëniet në
ankesë mbeti në tërësi pranë propozimeve të bëra në të. Edhe pse të njoftuar me
rregull nuk ishin të pranishëm i akuzuari F. S. e as Prokurori Publik i Kosovës,
mirëpo Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën PPA.nr.47/2005 datë
4.02.2005, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit të refuzohet si e
pabazuar ndërsa aktgjykimi i kundërshtuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje
juridiko-penale, studioi aktgjykimin e kundërshtuar sipas dispozitës së nenit
415 të KPPPK, vlerësoi pretendimet ankimore gjeti se:
Ankesa nuk është e bazuar.
Mbrojtësi i të akuzuarit F. S. në ankesë pretendon se aktgjykimi i
kundërshtuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale
sepse ekzistojnë kundërthënie midis dispozivit dhe arsyetimit të aktgjykimit,
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Por kjo Gjykatë vlerëson se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë
nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni
403 par.1 pika 12 të KPPPK, sepse dispozitivi i tij është i qartë, nuk ka
kundërthënie qoftë me vetveten ose me arsyetimin. Në arsyetimin e tij janë
dhënë arsye të mjaftuara faktike dhe juridike të cilat i aprovon edhe kjo
Gjykatë, ndërsa gjendja e fakteve dhe konkludimet e Gjykatës së Shkallës së
Parë kanë mbështetjen në provat e administruara.
Sa i përket bazës ankimore vërtetim i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes
faktike në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se Gjykata e Shkallës së
Parë me asnjë provë nuk ka vërtetuar se i akuzuari F. ka kryer veprat penale të
përshkruara në dispozitivin e aktgjykimit të kundërshtuar. Pretendon se
Gjykata e Shkallës së Parë nuk e ka vërtetuar faktin se i mbrojturi i tij posedonte
granatën e dorës ngase nuk është konfiskuar ditën e ngjarjes dhe nuk është
gjetur edhe me rastin e bastisjes së shtëpisë. Me tutje pretendon se nuk është
vërtetuar se policët të cilët ishin sulmuar ditën e ngjarjes a kishin përpiluar
raport me shkrim dhe ky raport a ishte arsyetuar nga eprori i tyre.
Edhe pretendimet e mësipërme ankimore sipas kësaj Gjykate janë të
pabazuara. Në këtë çështje juridiko-penale është irelevante përpilimi i raportit
me shkrim nga policët dhe kontrollimi i këtij raporti nga eprori i tyre. Nga
deponimet e policëve-dëshmitarëve të kësaj ngjarje B. M., B. A., H. N. dhe L.
B., Gjykata e Shkallës së Parë ka vërtetuar se i akuzuari F. se bashku me L. B.
dhe G. K. përderisa ishin duke udhëtuar me automjetin e tipit "xhip landover"
në Prishtinë në rrugën Agim Ramadani, policia i ka ndalë për ti kontrolluar, i
akuzuari L. ka filluar t'i shajë dhe ofendoj policët, në momentin kur policia ka
nxjerrë nga vetura të akuzuarin L., i akuzuari F. reagon me fjalët lironi L. se ju
qova në hava, dhe në dorë kishte granatën, të cilës tentonte të ia hiqte siguresën.
Dëshmitarët e kësaj ngjarje-policët duke u gjetur para kësaj situate meqë
gjendeshin në vend ku kishte qarkullim të madh të njerëzve nga frika se i
akuzuari F. do ta aktivizonte granatën detyrohen t'i lëshojnë, ndërsa të
akuzuarit largohen nga vendi i ngjarjes. Nga kjo rezulton se i akuzuari F. ditën e
ngjarjes posedonte granatën e dorës ndërsa duke pasur parasysh mënyrën se si
është zhvilluar ngjarja, faktin se i akuzuari është arrestuar disa javë nga dita e
ngjarjes është irelevante se atij nuk i është sekuestruar apo gjetur granata.
Sa i përket bazës ankimore të shkeljes së ligjit penal, mbrojtësi në
ankesë pretendon se Gjykata e Shkallës së Parë ka shkelur ligjin penal në dëm
të të akuzuarit sepse të akuzuarin F. e ka shpallur fajtor për veprat penale të cilat
nuk i ka kryer, konsideron se Gjykata e Shkallës së Parë gabimisht ka cilësuar
veprën penale të dytë kur ka gjet se ka kryer veprën penale vringëllimi me armë
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pasi që një cilësim i tillë me nenin 328 të KPPK, fare nuk ekziston.
Kjo Gjykatë edhe këto pretendime ankimore i konsideron si të
pabazuara, sepse nga provat e administruara në mënyrë të padyshimtë është
vërtetuar se i akuzuari është kryes i veprave penale për të cilat është shpallur
fajtor, ndërsa sa i përket cilësimit të veprës penale kjo Gjykatë konsideron se
Gjykata gabimisht ka emërtuar veprën penale nga neni 328 par.1 të KPPK-ës,
si vringëllim me armë, sepse emërtimi ligjor i kësaj vepre është mbajtja në
pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve
ndërsa paragrafi 1 i këtij neni i referohet cilësimit të veprës penale.
Përkitazi me vendimin për dënim në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit fare
nuk jep arsyetim meqë sipas ankesës aktgjykimi i kundërshtuar përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, ligjit penal, arsyetimi
mbi vendimin për dënim është i tepërt.
Mirëpo, duke vlerësuar aktgjykimin e kundërshtuar në këtë aspekt
Gjykata Supreme gjen se gjykata e shkallës së parë drejt dhe në mënyrë të plotë
i ka vlerësuar të gjitha rrethanat që sipas dispozitës së nenit 64 të KPPPK,
ndikojnë në llojin dhe masën e dënimit e po ashtu edhe rrethanat e rastit
konkret. Si rrethana lehtësuese për të akuzuarin F. S. gjykata e shkallës së parë
ka gjetur, padënueshmërinë e tij të mëhershme dhe gjendjen e varfër
ekonomike, ndërsa rrethana rënduese nuk ka gjetur. Një vlerësim të tillë të të
gjitha rrethanave e aprovon si të drejtë edhe kjo gjykatë, me bindje se dënimi i
shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë i përgjigjet rrezikshmërisë
shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë të të akuzuarit, dhe se
edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitat
përkatëse ligjore.
Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 423 të KPPPK, u vendos si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 47/2005, datë 19.04.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj

Anëtarët e kolegjit,
Zait Xhemajli
Avdi Dinaj

Kryetari i kolegjit,
Miftar Jasiqi

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 297 (1,3,5) KPPK
rrezikimi i trafikut publik - ankesë për ndryshimin e dënimit]
Prokurori i Qarkut në Gjilan paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së
Qarkut në Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i shqiptuar nuk
ishte në përpjestim me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe
intensitetin e rrezikut shoqëror. I pandehuri është shpallur fajtor për vepër
penale të rrezikimit të trafikut publik dhe është dënuar me kusht dhe me
ndëshkime financiare shtesë dhe masa të sigurisë. Gjykata Supreme ka
vendosur se dënimi me kusht nuk ishte në përpjestim me rrezikun shoqëror siç
theksohet në ankesën e prokurorit. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
ankesa e prokurorit të qarkut është e bazuar.
Ap.nr.50/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Miftar Jasiqi, kryetar kolegji, gjyqtarët Zait Xhemajli e Fejzullah Hasani,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse,
në çështjen penale ndaj të akuzuarit I. A. nga fsh. Sllatinë e Epërme, komuna e
Vitisë, për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 al.1 lidhur me
al.5 dhe 3 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), duke vendosur
lidhur me ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut-Gjilan PP.nr.83/2004 datë 1
nëntor 2004, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut-Gjilan,
P.nr.98/2004 datë 22.09.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur me 11.05.2005,
mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Me aprovimin e ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut-Gjilan,
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Gjilan P.nr.98/04 datë 22.09.2004, ndryshohet
përkitazi me vendimin për dënim ashtu që Gjykata Supreme të akuzuarin I. A.
për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, e gjykon me dënim burgu në
kohëzgjatje prej 5 muajve, në të cilin i llogaritet edhe koha e kaluar në
paraburgim prej datës 24.04.2004 gjer me datën 18.05.2004.
A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut në Gjilan, me aktgjykimin P.nr.98/2004, datë
22.09.2004, të akuzuarin I. A., e ka shpallë fajtor për veprën penale rrezikimi i
komunikacionit rrugor nga neni 297 par.1 lidhur me par.5 dhe 3 të KPPK-ës, e
ka gjykuar kusht duke ia caktuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 1(një)
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viti, i cili nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit prej 2(dy) viteve
nuk kryen vepër tjetër penale, duke ia llogaritur në këtë dënim edhe kohën e
kaluar në paraburgim prej datës 24.04.2004 e deri me datën 18.05.2004. Është
obliguar që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë
përfundimtare të gjykatës dhe shumën prej 50 (pesëdhjetë) eurove, në emër të
paushallit gjyqësor. Sipas dispozitës së nenit 58 të KPPK-ës, të akuzuarit i
është shqiptuar masa e sigurisë ndalimi i vozitjes me automjet motorik të
udhëtarëve në kohëzgjatje prej 1(një) viti.

të komunikacionit vozitja prej 40 km/h, nuk do të ishte fatale për fëminë 10
(dhjetë) vjeçar B. S., më tutje thekson se lëshimet e të ndjerit B. nuk janë të asaj
mase sa që Gjykata e shkallës së parë ta ndajë përgjegjësinë penale.

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka paraqitur ankesë
-Prokurori Publik i Qarkut në Gjilan, për shkak të vendimit për dënim,
me propozim që Gjykata Supreme aktgjykimin e kundërshtuar ta ndryshoi në
atë mënyrë që të akuzuarit t'i shqiptojë dënim më të ashpër.
Gjykata Supreme e Kosovës për seancën e kolegjit në kuptim të
dispozitës së nenit 410 të KPPPK-ës, njoftoi të akuzuarin, mbrojtësin e tij dhe
Prokurorin Publik të Kosovës. Në seancë ishte i pranishëm i akuzuari, ndërsa
mbrojtësi i tij dhe Prokurori Publik i Kosovës edhe pse të njoftuar në mënyrë të
rregullt nuk morën pjesë, mirëpo Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën
PPA.nr.50/2005 datë 16.02.2005, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik
të Qarkut-Gjilan të aprovohet si e bazuar, ndërsa aktgjykimi i kundërshtuar të
ndryshohet ashtu që të akuzuarit t'i shqiptohet dënim më i ashpër.

Duke vlerësuar këto pretendime ankimore Gjykata Supreme gjen se
dënimi me kusht nuk i përgjigjet rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale,
ashtu siç me të drejtë prokurori thekson në ankesë. Përkundër rrethanës së
përgjigjes për aksidentin e ndodhur ka qenë edhe viktima e kësaj ngjarje, duke
pasur parasysh rrethanën se i akuzuari ka vozitur me një shpejtësi prej 46 km/h,
në vendin ku shpejtësia maksimale e lejuar është 40 km/h dhe konstatimin e
ekspertit të komunikacionit se sikur ngasësi i veturës t'i përmbahej shpejtësisë
së lejuar dhe të voziste me kujdes të shtuar nuk do të vinte deri tek aksidenti,
ndërsa në rastin konkret fëmija ka vdekur, kjo gjykatë i shqiptoi dënimin
sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi me bindje se edhe me këtë dënim do të
arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitat përkatëse ligjore.
Nga sa u tha më lartë e sipas dispozitës së nenit 426 të KPPPK-ës, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 50/2005, datë 11.05.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj

Gjykata Supreme shqyrtoi shkresat e kësaj çështje juridiko-penale,
studioi aktgjykimin e kundërshtuar konform dispozitës së nenit 415 të KPPPKës, dhe pas vlerësimit të pretendimet ankimore në ankesë konstatoi:
-ankesa është e bazuar.
Meqë aktgjykimi i kundërshtuar nuk përmban shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës penale, të cilat Gjykata Supreme në kuptim të
dispozitës së nenit 415 të KPPPK-ës, i vëren sipas detyrës zyrtare e as shkelje
të ligjit penal edhe pse aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk
kundërshtohet në këtë drejtim, ndërsa edhe gjendja faktike është vërtetuar drejt
dhe në mënyrë të plotë, kjo Gjykatë vlerësoi vetëm pretendimet e cekura në
ankesë.
Në ankesë Prokurori Publik i Qarkut pretendon se dënimi i shqiptuar
nuk i përgjigjet përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe intensitetit të
rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale duke pasur parasysh rrethanat se i
akuzuari në momentin kritik nuk ka ndërmarrë asnjë veprim të mënjanimit të
së keqes, ditën e ngjarjes ka vozitur me shpejtësi prej 46,04 km/h, në vendin ku
shpejtësia maksimale e lejuar është 40 km/h, ndërsa sipas mendimit të ekspertit
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Anëtarët e kolegjit,
Zait Xhemajli
mr.sc.Fejzullah Hasani

Kryetari i kolegjit,
Miftar Jasiqi
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 244(2) KPPK
prodhimi i parave të falsifikuara - ankesa për ndryshimin e dënimit
ankesa e tërhequr nga Prokurori Publik i Kosovës]

në Gjilan, për shkak të shkeljes esenciale të procedurës penale nga neni 364
par.1 pika 11 të LPP dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, me propozim
që Gjykata Supreme aktgjykimin e kundërshtuar ta ndryshojë dhe të akuzuarin
ta shpallë fajtor për veprën penale falsifikimi i parasë nga neni 244 al.2 të
KPPK dhe ta dënoj sipas ligjit, apo që këtë aktgjykim ta prish dhe lëndën ta
kthej në rigjykim.

Prokurori i Qarkut në Gjilan paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së
Qarkut në Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në
aktvendimin e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës
penale dhe se kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte akuzuar për prodhim të parave të falsifikuara dhe ishte liruar
nga Gjykata e Qarkut.
Prokurori Publik i Kosovës tërhoqi ankesën. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e prokurorit të qarkut është e pabazuar.

Prokuroria Publik e Kosovës me parashtresën PPA.nr.55/2005 të datës
1.3.2005, ka deklaruar se heq dorë nga ushtrimi i ankesës së Prokurorisë së
Qarkut në Gjilan të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan P.nr.111/2004, datës 4.10.2004.
Meqenëse Prokuroria Publike e Kosovës e ka tërhequr ankesën,
Gjykata Supreme, në pajtim me dispozitën e nenit 383 të LPP, vendosi si në
dispozitiv të këtij aktvendimi.

Ap.nr.55/2005
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.55/2005, datë 1.6.2005

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Gjuran Dema, kryetar, mr.sc.Fejzullah Hasani, Agim Krasniqi anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen
penale kundër të akuzuarit B. Xh. nga fsh. Dobresh Viti, për veprën penale
falsifikimi i parasë, nga neni 244 al.2 të KPPK, duke vendosur lidhur me
ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut në Gjilan, e paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.111/2004, datë 4.10.2004, në
seancën e Kolegjit të mbajtur më 19.5.2005, mori këtë:

Procesmbajtësja,
Minire Xhambazi

A K T V E N D I M
Hidhet si e palejueshme ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Gjilan
e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, Pn.111/2004,
datë 4.10.2004
A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.111/2004, datë
4.10.2004, në bazë të nenit 350 al.3 të LPP i akuzuari B. Xh., është liruar nga
akuza, për veprën penale falsifikimi i parasë nga neni 244 al.2 të KPPK.
Kundër këtij aktgjykimi, ankesë ka paraqitur Prokurori Publik i Qarkut
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Kryetari i kolegjit,
Gjuran Dema
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[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 245 LPJ
prodhimi dhe shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve në
bashkëpjesëmarrje - ankesë për shkak të shkeljes së Kodit Penal
dëshmitarët bashkëpunëtor]

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë P.nr.236/2004 datë
15.09.2004, të akuzuarit janë liruar nga akuza në bazë të nenit 390 pika 3 të
KPPPK dhe atë: N. V. dhe A. A., për shkak të veprës penale prodhimi i
paautorizuar dhe vënia në qarkullim të narkotikëve në bashkëekzekutim nga
neni 245 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 22 të LPJ, dhe të akuzuarit N. V.,
A. A. dhe F. T., për shkak të veprës penale prodhimi i paautorizuar dhe vënia në
qarkullim të narkotikëve në bashkëekzekutim nga neni 245 par.2 lidhur me
par.1 e lidhur me nenin 22 të LPJ. Shpenzimet procedurale i janë ngarkuar
mjeteve buxhetore të gjykatës.

Prokurori i Qarkut në Mitrovicë paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e
Qarkut në aktvendimin e vet ka shkelur dispozitat e kodit penal dhe të
procedurës penale dhe ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike. Të pandehurit janë shpallur fajtor për vepër penale të prodhimit dhe
shpërndarjes së paautorizuar të narkotikëve të kryer në bashkëpjesëmarrje
dhe ishin liruar nga Gjykata e Qarkut. Gjykata Supreme ka vendosur se
Gjykata e shkallës së parë në aktvendimin vet ka përdorur gabimisht termin
dëshmitar anonym duke iú referuar gjatë shqyrtimit kryesor dëshmitarit
bashkëpunues. Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut duke e bërë
një gjë të tillë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike
duke shkelur kodin penal. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
prokurorit të qarkut është e bazuar.
Ap.nr.56/2005

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur Prokurori
Publik i Qarkut në Mitrovicë, për shkak të: shkeljeve esenciale të dispozitave të
procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të
plotë të gjendjes faktike, duke propozuar që aktgjykimi i ankimuar të prishet
dhe lënda t'i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim.
Gjykata Supreme e caktoi seancën e kolegjit konform dispozitës së
nenit 410 të KPPPK, për të cilën ishin njoftuar me rregull të gjitha palët, ku
prezent ishte vetëm mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Shefqet Ibrahimi, nga
Skënderaj, i cili propozoi që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Mitrovicë
të refuzohet si e pabazuar.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Agim Krasniqi, kryetar, Gjuran Dema dhe dr. Hamdi Podvorica, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarve N. V., A. A., dhe F. T., të gjithë nga Mitrovica, për shkak
të veprave penale prodhimi i paautorizuar dhe vënia në qarkullim të
narkotikëve në bashkëekzekutim nga neni 245 par.2 lidhur me par.1 e lidhur
me nenin 22 të LPJ, duke vendosur sipas ankesës të Prokurorit Publik të Qarkut
në Mitrovicë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë, P.nr.236/2004 datë 15.09.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur
konform dispozitës së nenit 410 të KPPPK (Kodi i Përkohshëm i Procedurës
Penale të Kosovës), më datë 10.05.2005, mori këtë
A K T V E N D I M
Pranohet si e bazuar ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në
Mitrovicë, kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, P.nr.236/2004
datë 15.09.2004, prishet dhe lënda i kthehet të njëjtës Gjykatë në rigjykim.

Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën e vetë PPA.nr.56/2005 datë
14.02.2005, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Mitrovicë
të pranohet si e bazuar dhe aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet
Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimin e
ankimuar konform dispozitës së nenit 415 të KPPPK dhe pas vlerësimit të
pretendimeve ankimore, gjeti se:
Ankesat është e bazuar.
Aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale nga neni 403 par.1
pika 12 të KPPPK, sepse nuk përmban fare arsye për faktet vendimtare, sikurse
dhe ka kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që paraqitet në
arsyetimin e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave ose të
procesverbaleve për deklarimet e dhëna në procedurë dhe të vetë këtyre
shkresave dhe procesverbaleve. Së këndejmi, Gjykata e Shkallës së Parë
aktgjykimin e vet e mbështet në dispozitën e nenit 157 të KPPPK par.3 dhe 4,
fare duke mos i vlerësuar mbrojtjet e të akuzuarve, në veçanti mbrojtjen e të
akuzuarit F. T., në lidhmëri me deklaratën e dëshmitarit bashkëpunues.
Prandaj, në këtë drejtim ankesa është e bazuar.

A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e ankimuar as nuk është bërë orvatje që të jipen arsye
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për faktet se cilave Gjykata i kushton besim, por vetëm të njëjtën e mbështetë
në dispozitën e nenit 157 par.3 dhe 4 të KPPPK. Gjykata e Shkallës së Parë
dëshminë e dëshmitarit bashkëpunues nuk e vlerëson fare në kontekst të
mbrojtjeve të të akuzuarve, e në veçanti të mbrojtjes të të akuzuarit F. T., i cili
deklaron se i njeh të akuzuarit N. V. dhe A. A., me të cilët ka udhëtuar në Novi
Pazar. Nuk tregon arsyen pse ka udhëtuar edhe ai në Novi Pazar, por të
akuzuarit e tjerë, sipas mbrojtjes të të akuzuarit F., kanë udhëtuar për nevojat e
H. M., i cili ka pasur me dorëzuar dokumentat për rregullimin e pasaportës dhe
lejes së automjetit. I akuzuari F. T. i njeh mirë të akuzuarit N.V. dhe A. A., i cili e
ka pseudonimin "Zhuti". Mbrojtjet e të akuzuarve duhet të vlerësohen në
lidhmëri me deklaratën e dëshmitarit bashkëpunues, i cili deklason: "të
akuzuarin N. V. e njeh prej vitit 2003, i cili ka kërkuar që bashkarisht të punojnë
diç. Në ndërkohë e ka njoftuar me A. dhe të akuzuarin A. A., të cilin e quajnë
"Zhuti", duke ia ditur edhe adresën e tij, e i cili mirret me tregtinë e të gjitha
sendeve … Në Nëntor të vitit 2003 i akuzuari N. e thërret në telefon në ora 18
dhe kërkon që të takohet, takohen në pjesën veriore të qytetit në kafiterinë
"Matrix", ku aty i len të akuzuarit N. dhe A. së bashku me dy vajza të quajtura
G. dhe I., vetë ky shkon në pjesën jugore të Mitrovicës. Pas një kohe të shkurtër
e thërrasin dhe i propozojnë që të takohen në Prishtinë, në lokalin "Kvos", ku
edhe janë takuar, në shoqëri kanë qenë të akuzuarit A. dhe N. si dhe dy vajzat e
përmendura, me ç'rast i akuzuari N. i tregon se prej A. A. ka blerë 6 kilogram
marihuanë, të cilin G. dhe I. do t'i transportojnë në Serbi. Meqë i akuzuari N.
nuk ka pasur para me ia paguar A. A. për mallin e blerë, në prezencën e tij janë
marrë vesh që i akuzuari N. t'i bie në oborr të A. A. dy vetura të markës "Llada
niva" njëra me targë UN-124 e tjetra 600-KS-613, të cilat vetë i ka pa, e që më
pastaj i akuzuari N. do t'ia paguajë paratë. I akuzuari A. drogën e përmendur e
ka shitur me çmim prej 150 euro për kilogram. Pas kësaj, A. A. ia jep 50 € për
atë se është arritur marrëveshja. Pas disa ditësh përsëri takohet me të akuzuarin
A. në pjesën jugore të Mitrovicës, e pastaj kalojnë në pjesën veriore, sepse i
akuzuari duhej të takohej me të akuzuarin N.. Shkojnë dhe takohen me të
akuzuarin N., me të cilin ka qenë edhe një djalosh i ri, farmacist në Zveçan, i
quajtur M. nga Serbia. Aty në kafiteri të akuzuarit N. dhe A. janë marrë vesh për
blerjen sasisë së re të drogës, të tipit "Heroin". Atë natë së bashku me të
akuzuarit A. dhe N. dhe të përmendurin M., farmacist nga Zveçani kalojnë në
pjesën jugore të Mitrovicës në hotelin "Pallas", me automobilin e markës
"Llada niva" me targë UN 124. Gjatë darkës të akuzuarit A. dhe N. shkojnë dhe
takohen me një person të quajtur "Liko" afër restorantit "Mitrometal" për t'u
marrë vesh rreth drogës të tipit të quajtur "Çokolatë". Më vonë po atë natë vijnë
të akuzuarit A. dhe N. dhe i tregojnë se prej personit të quajtur "Liko" kanë
marrë 250 gram drogë të tipit "Çokolatë". Pas darkës, të akuzuarit A. dhe N.
kalojnë në anën e kundërt të rrugës përballë kafiterisë "Mitrometal" ku
qëndron te një automobil i parkuar i markës "BMW", me ngjyrë të bardhë, me
tabela të Bosnës dhe Hercegovinës, ku biseduan diç, e më pastaj i akuzuari N.
dhe farmacisti M. shkuan në Beograd ku dërguan 250 gram drogë të quajtur
"Çokolatë". Deklaron se këtë automobil "BMW" e njeh mirë si dhe vozitësin e

tij. Një ditë tjetër e thërret i akuzuari A. dhe takohen ku ia jep 150 € që të shkon
ky deri në Rashka, me të akuzuarin N. dhe të akuzuarin F. T., me automobilin
"Peugaut 306", me ngjyrë të bardhë, me tabela KM-142-92. Ky së bashku me F.
nuk kanë guxuar me dalë prej automobilit, i akuzuari N. ua ka treguar se me ata
njerëz që është takuar e të cilët ishin me automobilin e markës "Kalibra" me
ngjyrë të bardhë, me regjistrim UR-296-340, është marrë vesh që t'iu dërgojë
sasi të re të drogës. Më pastaj ka pa se të akuzuarit A. e N. shoqërohen dhe në
Serbi kanë dërguar sasi të mallit të drogës si dhe se janë marrë me tregti të
automobilave prej Serbisë në Kosovë. Është i njohur se të akuzuarit N. i janë
kthyer dy automobilat "Llada niva" të cilat i ka dhënë peng të akuzuarit A. të
premten, e janë kthyer të hënën në mëngjes në ora 6. Vozitësi i Gjykatës së
Qarkut në Mitrovicë Selajdin Haliti ka parë të akuzuarin A. të quajtur "Zhuti"
se si e voziste automobilin "Llada niva" i cili është i Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë. Më pastaj, i akuzuari N. e thërret në telefon dhe i kërcënohet se do ta
vret. Me datën 22.12.2003 rreth orës 18, derisa ka qenë duke shkuar prej
shtëpisë në punë, sepse banon në pjesën veriore të Mitrovicës, e ka pritur i
akuzuari N. me dy persona të tjerë, i afrohet dhe e pyet se a dëshiron që edhe më
tutje të punojnë, ky i përgjigjet se jo, por i afrohet shoku i të akuzuarit N. i
quajtur "Bucko" se është i trashë, dhe i bjen me boks të hekurt, kurse personi i
tretë i quajtur S., ish polic jugosllav, të cilin e njeh e të cilët ende i vijnë në shtëpi
dhe i kërcënohen. Këtë për arsye se i akuzuari N. qëllimisht e bën këtë që me
dhunë ta detyrojë të mirret me tregti me drogë dhe mos t'i tregojë dikujt se ai
mirret me drogë". Nga kjo deklaratë e dëshmitarit bashkëpunues rezulton se të
gjithë të akuzuarit njihen, dhe përputhet me deklaratën e të akuzuarit F. T. se
bashkarisht kanë qenë edhe në Rashka dhe Novi Pazar. Por, Gjykata nuk ka
bërë vlerësimin e kësaj prove në lidhmëri me mbrojtjet e të akuzuarve.bën këtë
që me dhunë ta detyrojë të mirret me tregti me drogë dhe mos t'i tregojë dikujt
se ai mirret me drogë". Nga kjo deklaratë e dëshmitarit bashkëpunues rezulton
se të gjithë të akuzuarit njihen, dhe përputhet me deklaratën e të akuzuarit F. T.
se bashkarisht kanë qenë edhe në Rashka dhe Novi Pazar. Por, Gjykata nuk ka
bërë vlerësimin e kësaj prove në lidhmëri me mbrojtjet e të akuzuarve.
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Në aktgjykimin e ankimuar Gjykata gabimisht përdor termin
dëshmitari anonim, sepse në rastin konkret deklarata e dëshmitarit të lexuar në
seancën kryesore ishte e dëshmitarit bashkëpunues.
Prandaj, gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të
plotë.
Me një gjendje të tillë faktike të vërtetuar në mënyrë jo të drejtë dhe të
plotë, ka ardhur edhe deri te shkelja e ligjit penal.
Në rigjykim, Gjykata e Shkallës sëParë së pari duke vepruar sipas nenit
302 të KPPPK, të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre duhej t'i njoftojë me urdhrin e
Gjykatës për të shpalljen për dëshmitar bashkëpunues, më pastaj në seancën
kryesore pas dëgjimit të të gjithë të akuzuarve dhe administrimit të provave
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ekzistuese dhe ato të propozuara, si dhe të provave të tjera për të cilat gjen të
arsyeshme që t'i administrojë, të bëjë vlerësimin e duhur dhe logjik të provave
të administruara në lidhmëri me mbrojtjet e të akuzuarve, dhe të merr vendim
të drejtë sipas ligjit.

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 253 (1) pika 1
KPPK/ - neni 23 KPPK/ neni 291 (1) KPPK - shkaktimi i rrezikut të
përgjithshëm vjedhja e rëndë - ankesë për ndryshimin e dënimit shkelje
esenciale e KPPK]

Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi e në
bazë të nenit 424 të KPPPK.

Prokurori i Qarkut në Mitrovicë paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i
Gjykatës së Qarkut ishte tejet i butë dhe propozoi të shqiptoi një dënim më të
rëndë.
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin
e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale dhe kishte
bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Të pandehurit janë shpallur fajtor për vepër penale të shkaktimit të rrezikut të
përgjithshëm dhe vjedhje të rëndë dhe janë dënuar me dënim me kohëzgjatje
prej pesë vjet e gjashtë muaj dhe me dënime financiare shtesë. Gjykata
Supreme ka vendosur se vendimi i Gjykatës së Qarkut përmban kundërshtime
të konsiderueshme që e bëjnë vendimin jo kredibil në aspektin juridik. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e bazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.56/2005, datë 10.05.2005
Procesmbajtësja,
Minire Xhambazi

Anëtarët e kolegjit,
Gjuran Dema
Hamdi Podvorica

Kryetari i kolegjit,
Agim Krasniqi

Ap.nr.57/2005

NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi e Avdi Dinaj, anëtarë, me pjesëmarrjen e
bashkëpunëtores profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarve I. R. dhe N. D., për katër vepra penale të vjedhjes së
rëndë parashikuar nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23 të Kodit të
Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), dhe veprës penale shkaktimi i rrezikut
të përgjithshëm parashikuar nga neni 291 par.1 lidhur me nenin 23 të të njëjtit
Kod, duke vendosur për ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut Mitrovicë,
ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve dhe ankesën e të akuzuarit N. D. të
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Mitrovicë, P.nr.137/2004,
datë 21.10.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur në përputhje me nenin 410 të
KPPPK, më 29.06.2005, mori këtë
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shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal, vendimit për dënimin

A K T V E N D I M
Me aprovimin e ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve I. R. dhe N. D.
dhe asaj të të akuzuarit N. D., aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Mitrovicë,
P.nr.137/2004, datë 21.10.2004, në pjesën gjykuese prishet dhe çështja i
kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Kundër të akuzuarve I. R. dhe N. D. ndërpritet paraburgimi.
Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut Mitrovicë, për tani, është jo
lëndore.

Dhe shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesës për dëmshpërblim me
propozim që Gjykata Supreme ta prishë atë dhe çështjen t'ia kthejë Gjykatës së
Shkallës së Parë në rigjykim ose ta nzdryshojë përkitazi me cilësimin juridik të
veprave,
- mbrojtësi i të akuzuarit N. D., avokat Miro Deleviq, për shkak të
shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal, dhe vendimit për
dënimin me propozim që Gjykata Supreme ta ndryshojë aktgjykimin e
kundërshtuar ashtu që të akuzuarin në mungesë të provave ta lirojnë nga akuza
ose ta prishë atë dhe çështjen t'ia kthejë Gjykatës së Shkallës së Parë dhe
- i akuzuari N. D., për të njëjtat baza sikurse edhe mbrojtësi i tij me
propozim që Gjykata Supreme ta ndryshojë atë ashtu që ta lirojë nga akuza ose
ta prishë dhe çështjen t'ia kthejë Gjykatës së Shkallës së Parë.

A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut Mitrovicë me aktgjykimin P.nr.137/2004 datë
21.10.2004, të akuzuarit I. R. dhe N. D. i ka shpallur fajtorë si bashkëkryes për
katër vepra penale vjedhje e rëndë parashikuar nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur
me nenin 23 të KPPK dhe veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm
nga neni 291 par.1 lidhur me nenin 23 të të njëjtit Kod dhe pasi ua ka përcaktuar
dënimet veç e veç për secilën vepër i ka gjykuar me dënim unik me burgim
secilin prej nga 5 (pesë) vjet e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim ua ka
llogaritur edhe paraburgimin prej 18.01.2004 e tutje. I ka obliguar që në emër
të paushallit gjyqësor secili të paguajë shumën prej nga 150 € si dhe në mënyrë
solidare shpenzimet e procedurës penale. Të dëmtuarit Gjykata e Qarkut dhe
Gjykata Komunale Mitrovicë, Gjykata Komunale Zubin Potok, U.N.-LCO
dhe A. A. për realizimin e kërkesave pronësore-juridike janë udhëzuar në
kontest civil.
Me të njëjtin aktgjykim i akuzuari I. R. në pajtim me dispozitën e nenit
390 par.3 të KPPK, është liruar nga akuza për vepër penale pengimi i personit
zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 183 par.1 të Ligjit Penal të
Kosovës (LPK)
Kundër pjesës gjykuese të këtij aktgjykimi ankesa të afatshme kanë
paraqitur:
- Prokurori Publik i Qarkut Mitrovicë për shkak të vendimit për
dënimin me propozim që Gjykata Supreme ta ndryshojë atë, ashtu që të
akuzuarve t'iu përcaktojë dënime më të larta për secilën vepër e pastaj t'iu
shqiptojë dënim unik më të ashpër.
Mbrojtësi i të akuzuarit I. R., avokat Miodrag Brkljaq, për shkak të
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Gjykata Supreme në pajtim me dispozitën e nenit 410 të KPPK e mbajti
seancën e kolegjit në të cilën mbrojtësit e të akuzuarit sqaruan disa nga
pretendimet e parashtruara në ankesa dhe ngelën pranë propozimeve të
parashtruara në to. Njëherit edhe i akuzuari N. D. sqaroi disa nga pretendimet e
parashtruara në ankesën e tij dhe duke i përkrahur pretendimet e propozimet e
mbrojtësit të tij ngeli pranë propozimeve të parashtruara në ankesë. I akuzuari
I. R. është pajtuar me qëndrimet e mbrojtësit të tij dhe propozimet e
parashtruara nga ai. Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën
PPA.nr.57/2005 datë 21.02.2005, ka propozuar që të aprovohet ankesa e
Prokurorit Publik të Qarkut Mitrovicë kurse ankesat e mbrojtësve të të
akuzuarve dhe ajo e të akuzuarit N. D. të refuzohen si të pabazuara.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimin e
kundërshtuar në pajtim me nenin 415 të KPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet
ankimore gjeti se:
Ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve dhe ajo e të akuzuarit N. D.
pjesërisht janë të bazuara kurse ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut Mitrovicë
për tani është jo lëndore.
Aktgjykimi i kundërshtuar nuk përmban shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës penale parashikuar nga neni 403 par.1 pika 12 të
KPPPK, ngase dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me arsyetimin,
në aktgjykim nuk janë paraqitur arsyera lidhur me faktet vendimtare, për faktet
vendimtare në aktgjykim ka kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që
paraqitet në arsyetimin e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave, ose
procesverbaleve për deklarimet e dhëna në procedurë dhe vetë këtyre
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shkresave dhe procesverbaleve, të cilat për tani e bëjnë atë të paqëndrueshëm
në aspektin juridik.

të tillë se kemi të bëjmë me bashkëveprim të kryerjes së veprës penale. Në
dispozitiv, duhet të vihen në dukje të gjitha elementet të cilat veprimin e
kryerjes së veprës penale e bëjnë bashkëveprues e që janë: uniteti i dashjes për
vendimin e përbashkët të shumë personave që të kryejnë vepër penale, ndarjen
e roleve në procesin e kryerjes së veprës dhe marrëveshjen për ta kryer atë dhe
marrëveshjen e kryerjes së saj. Në rastin konkret për veprën penale të theksuar
më lartë por as për veprat e tjera penale nuk ka asnjë fjalë në aktgjykim, nga
rezulton se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës penale parashikuar nga neni 403 par.1 pika 12 të
KPPPK dhe atë e bëjnë të paqëndrueshëm.

Duke e arsyetuar gjendjen faktike të vërtetuar me aktgjykim, Gjykata e
Shkallës së Parë ndër të tjera mbështetet në dëshminë e dëshmitarit R. H., duke
konstatuar se ai ka pohuar se me rastin e bastisjes së garazhës së të akuzuarit I.
R. në cilësinë e policit të autorizuar së bashku me policinë M. K. në mes
sendeve të tjera kanë gjetur edhe një makinë shkrimi numri i së cilës i përgjigjet
numrit të evidencës në Gjykatën Komunale Mitrovicë, pllakat e keramikës për
të cilat vozitësi i Gjykatës Komunale Zubin Potok, V. N. ka vërtetuar se kanë
qenë në automobilin "Llada Niva" të Gjykatës Komunale në Zubin Potok kur i
janë vjedhur bashkë me automobilin në fjalë dhe pjesë të kompjuterëve me
numra serik të cilat përputhen me dokumentacionin e Gjykatës Komunale
Mitrovicë, nga rezulton se ka vlerësuar se këto janë fakte që argumentojnë se të
akuzuarit i kanë kryer veprat penale të vjedhjes së rëndë nga neni 253 par.1
pika 1lidhur me nenin 23 të KPPK të përshkruara në dispozitivin I/1, 2 dhe 3 të
dispozitivit të aktgjykimit. Gjykata Supreme vlerëson se kjo nuk është në
harmoni me të dhënat me dispozitiv të aktgjykimit ngase makina e shkrimit
dhe as pllakat e keramikës në fjalë nuk janë të përshkruara si objekte
inkriminimi të veprave panle në dispozitiv të aktgjykimit në fjalë. Duke pasur
parasysh këtë dhe faktin se as aktakuza e Prokurorit Publik të Qarkut
Mitrovicë, makinën e shkrimit dhe pllakat e keramikës në fjalë nuk i përmban
si objekt në të cilat janë kryer veprat penale ngel dubioze se a rezultojnë këto
apo jo nga vjedhjet në fjalë gjë që lypset të vërtetohet në rigjykim. I akuzuari
për veprat e tjera penale V. N. në fazën e hetuesisë nuk ka dëshmuar asgjë për
pllakat e keramikës në fjalë, kur dhe ku dhe si janë vjedhur ato kurse në seancën
gjyqësore nuk është dëgjuar fare, nga rezulton se kjo çështje nuk është ndriçuar
në tërësi dhe as përkitazi me pronësinë e tyre. Pos thënieve në arsyetim të
aktgjykimit se numrat serik në pjesët e kompjuterëve që janë gjetur në
garazhën e të akuzuarit I. R. përputhen me dokumentacionin e Gjykatës nuk ka
diç më konkrete në këtë drejtim, ngase siç rezulton nga shkresat e lëndës nuk ka
ndonjë evidencë me shkrim se cilat sende i ka gjetur dhe marrë dëshmitari,
polici R. H. me rastin e bastisjes së garazhës në fjalë.
Automobili i markës "Llada-Niva" me targë regjistrimi EU-502 që
është gjetur në garazhën e të akuzuarit I. R. më 18 janar 2004, është objekt i
veprës penale të vjedhjes së rëndë nga neni 253 par.1 pika 1 lidhur me nenin 23
të KPPK, të përshkruar në dispozitivin nën I/5 të aktgjykimit për të cilin të
akuzuarit si bashkëkryes janë shpallur fajtorë. Mirëpo, në aktgjykimin e
ankimuar nuk janë dhënë arsye më konkrete dhe bindëse për kryerjen në
bashkëveprim të kësaj vepre penale. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme për
tani nuk është i qëndrueshëm konstatimi i Gjykatës së Shkallës së Parë se
vetëm fakti "se meqë po atë natë 18.01.2004, diku rreth orës 3,00 të mëngjesit
të akuzuarit janë zënë në Zveçan, ata në bashkëveprim e kanë kryer veprën
penale në fjalë" ngase ai fakt nuk është provë e mjaftueshme për një konstatim
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Kundërthëniet dhe mangësitë e theksuara e rezultojnë të pavërtetuar në
mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje penale. Në radhë
të parë me aktgjykimin e kundërshtuar rezulton të jetë dubioze çështja e
makinës së shkrimit që është gjetur në garazhën e të akuzuarit I. R. si njëra prej
provave materiale a është apo jo ajo objekt inkriminimi i veprës penale, pasi si
e tillë siç u theksua më lart nuk përshkruhet në dispozitiv të aktgjykimit, por as
me atë të aktakuzës. Ngjajshëm me këtë del edhe çështja përkitazi me pllakat e
keramikës të gjetura në garazhën e të akuzuarit I. R. dhe pjesët e kompjuterëve,
sepse vetëm dëshmia e dëshmitarit, policit R. H. se ato kanë qenë objekte nga
veprat e theksuara penale, pa u deklaruar për këtë përfaqësuesit e Gjykatave në
fjalë dhe V. N. në cilësinë e dëshmitarit nuk është provë e mjaftueshme për
nxjerrjen e aktgjykimit gjykues siç ka vepruar Gjykata e Shkallës së Parë në
rastin konkret.
Të gjitha këto sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme e bëjnë aktgjykimin
e kundërshtuar juridikisht të paqëndrueshëm dhe si i tillë u desht të prishet dhe
çështja t'i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.
Në rigjykim Gjykata e Shkallës së Parë duhet t'i eliminojë të gjitha
shkeljet e sipërpërmendura, të veprojë në pajtim me vërejtjet e cekura më sipër,
t'i administrojë të gjitha provat e mëparshme si dhe të dëgjojë përfaqësuesit e
Gjykatave të dëmtuara dhe në cilësi të dëshmitarit V. N. dhe të njëjtat t'i
vlerësojë në pajtim me dispozitat përkatëse dhe mvarësisht nga rezultati i
vlerësimit të provave të nxjerrë konkluzione të drejta, të ligjshme e të bazuara
me provat e administruara e mandej të merr vendim përkatës, duke patur
parasysh edhe pretendimet e tjera të cekura në ankesa.
Nga sa u tha më lart dhe në bazë të nenit 420 par.1 pika 3 dhe 424 par.1 të
KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
Nga arsyet e theksuara, për tani ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut
Mitrovicë është jo lëndore dhe si e tillë me këtë rast nuk është vlerësuar.
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Në pajtim me dispozitën e nenit 420 par.6 të KPPPK, Gjykata Supreme
ka vendosur për paraburgimin si në dispozitiv të këtij aktvendimi me
aktvendim të posaçëm.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 229 (1) 23
KPPK - blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e
narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike - ankesë për
prishjen e aktgjykimit - dënimit apo lirimin e të akuzuarit - procedura
penale, gjendja faktike, rrethanat lehtësuese - neni 34 KPPK]

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.57/2005, datë 29.06.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj

Anëtarët e kolegjit,
Miftar Jasiqi
Avdi Dinaj

Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin e
vet shkeli dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale dhe kishtë bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri është akuzuar për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të
paautorizuar të drogave narkotike dhe substancave psikotropike, ishte
shpallur fajtor dhe ishte dënuar me 18 muaj burgim si dhe me ndëshkime
financiare shtesë dhe me masa të sigurisë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut nuk kishte shkelur
procedurën penale dhe se kishte vlerësuar në mënyrë të drejtë gjendjen faktike.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut nuk kishte vlerësuar në
mënyrë të plotë rrethanat lehtësuese dhe si rrjedhojë kishte shqiptuar një
dënim më të rëndë siç parashihet me nenin 34 të KPPK-së. Prandaj, Gjykata
Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është pjesërisht e bazuar.
Ap.nr.62/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Gjuran Dema, kryetar, Agim Krasniqi, Avdi Dinaj, Mr.sc.Fejzullah Hasani dhe
Miftar Jasiqi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi,
procesmbajtëse, në çështjen penale të akuzuares A. G. D., nga qyteti Sllanca
Prahova-Republika e Rumunisë, për shkak të veprës penale blerja, posedimi,
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe
substancave psikotropike në bashkëkryerje nga neni 229 par.4 nën par.1 lidhur
me nenin 23 të KPPK (Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës), duke vendosur
sipas ankesës së mbrojtësit të të akuzuarës, avokatit Hasan Jashari, nga
Prishtina, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë,
P.nr.394/2004 të datës 09.12.2004, në seancën e mbajtur konform dispozitës së
nenit 410 të KPPPK (Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale të Kosovës), më
datën 21.04.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
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Me aprovimin e pjesshëm të ankesës të mbrojtësit të të akuzuarës A. G.
D., aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.394/2004 i datës
09.12.2004, ndryshohet vetëm përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që
Gjykata Supreme të akuzuarën për veprën penale për të cilën është shpallur
fajtore e gjykon me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, kurse dënimi
me gjobë mirret si i vërtetuar.

nuk ishte prezentë, por me parashtresën e vet PPA.nr.62/2005 datë 15.02.2005,
ka propozuar që ankesa e mbrojtësir të të akuzuarës të refuzohet si e pabazuar,
kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme pas shqyrtimit të shkresave të lëndës studioi
aktgjykimin e ankimuar në bazë të nenit 415 të KPPPK dhe pas vlerësimit të
pretendimeve ankimore, gjeti se:
Ankesa pjesërisht është e bazuar.

A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.394/2004 të
datës 09.12.2004, e akuzuara A. G. D. është shpallur fajtore për shkak të
veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e
narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike në bashkëkryerje nga
neni 229 par.4 nën par.1 lidhur me nenin 23 të KPPK, dhe është gjykuar me
dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muajë dhe me gjobë
prej 1.500 €, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim
prej datës 19.05.2004 e tutje.
Narkotikët dhe substancat psikotropike janë konfiskuar.
Të akuzuarës i është shqiptuar edhe dënimi plotësues-dëbimi i të huajve
nga territori i Kosovës në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, nga dita e
plotëfuqishmërisë së aktgjykimit.
E akuzuara është obliguar që t'i paguaj shpenzimet procedurale sipas
llogarisë së Gjykatës dhe paushalin gjyqësor në shumë prej 100 €, të gjitha në
afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të
akuzuarës për shkak të: shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës
penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit
penal dhe vendimit mbi dënimin, duke propozuar që aktgjykimi i ankimuar të
prishet dhe lënda t'i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, ose të
ndryshohet dhe e akuzuara të lirohet nga akuza në mungesë provash. Në ankesë
ka propozuar që së bashku me të mbrojturën e vet të njoftohen për seancën e
Kolegjit.
Gjykata Supreme e mbajti seancën e kolegjit konform dispozitës së
nenit 410 të KPPPK, ku mbrojtësi i të akuzuarës dha ca sqarime nga thëniet e
ankesës dhe mbeti në propozimet e bëra në te, kurse e akuzuara pranoi thëniet e
mbrojtësit të vet.
Prokurori Publik i Kosovës i njoftuar me rregullë për seancën e kolegjit
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Aktgjykimi i ankimuar nuk përmbanë shkelje esenciale të dispozitave
të procedurës penale, sepse i njëjti përmbanë arsye mbi faktet vendimtare në
këtë çështje juridiko-penale dhe është në përputhje me përmbajtjen e shkresave
dhe të procesverbaleve, të administruara si prova dhe të trajtuara në mënyrë të
drejtë.
Gjykata drejtë ka vlerësuar mbrojtjen e të akuzuarës në kontekstë të të
gjitha provave të administruara, duke dhënë përfundime të qarta dhe të drejta.
Prandaj, në këtë drejtim ankesa është e pabazuar.
Gjendja faktike me aktgjykimin e ankimuar në këtë çështje juridikopenale është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë me vlerësim të drejtë të
mbrojtjes të të akuzuarës dhe provave tjera të administruara veç e veç dhe në
lidhmëri njëra me tjetrën, drejtë duke përfunduar se e akuzuara në marrëveshje
paraprake me të pandehurit A. T. dhe A. Sh. kishin marrë substanca narkotikeheroinë, të paketuara në dy pako me neto peshë njëra pako me peshë prej 490
gr e tjetra me peshë prej 472 gr, me peshë të përgjithshme neto të heroinës prej
962 gr, të konstatuar nga ana e Institutit të Kriminalistikës në Republikën e
Bullgarisë-Sofije në raportin e tyre Nr.H-600 të datës 06.08.2004, ku është
konstatuar se përbërja e këtyre dy pakove është substance narkotike heroinë, e
cila është e ndaluar të prodhohet apo të përdoret legalisht dhe është nën
kontrollë sipas Konventës të Përbashkët të KB-së të vitit 1961 për substanca
toksike (lista 1) dhe Konventës të KB-së të vitit 1988. E akuzuara këto pako i ka
pasur në trup brenda veshjes së saj, ashtu që gjatë kontrollimit në Aeroportin e
Prishtinës në pikën kontrolluese X-Rej (detektori elektrik rezatues për
kontrollë) ka treguar se në trupin e saj qëndron diq e dyshuar. Pas kontrollimit
nga ana e Policisë është vërtetuar se në ato dy pako gjendet heroina.
Me aktgjykimin e ankimuar drejtë është përfunduar se e akuzuara në
marrëveshje paraprake me të pandehit A. T. dhe A. Sh., me dashje, i ka marrë
pakot me narkotikë me vehte me qëllim shitjeje dhe përfitim material. Së
këndejmi drejtë janë vlerësuar të gjitha provat e administruara së bashku me
mbrojtjen e të akuzuarës veç e veç dhe në lidhmëri njëra me tjetrën dhe drejtë
është përfunduar se të gjitha veprimet e të akuzuarës kanë qenë të ndërmarra
me vetëdije dhe qëllim për të ardhur deri te përfitimi material, pra me dashje
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direkte. Prandaj, në këtë drejtim ankesa është e pabazuar.
Me një gjendje të tillë faktike të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të
plotë, drejtë është përfunduar se në veprimet e të akuzuarës A. G. D. ekzistojnë
të gjitha elementët e veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e
paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike nga
neni 229 par.4 nën par.1 lidhur me nenin 23 të KPPK, meqë këtë vepër e ka
kryer në bashkëkryerje së bashku me të pandehurit A. T. dhe A. Sh.. Prandaj, në
këtë drejtim ankesa është e pabazuar.
Duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin për
dënimin, Gjykata Supreme se rrethanat lehtësuese të konstatuara nuk janë
vlerësuar në masë të duhur, e ato: se më parë nuk ka qenë e gjykuar, se është
nënë e një fëmiu, gjendjen e varfër ekonomike të saj dhe sjelljet e saja korekte,
sidomos rrethana se është nënë e një fëmiu të mitur e në kontekstë të gjendjes së
varfër ekonomike, prandaj i shqiptoi dënim nën minimumin e paraparë ligjor
dhe e gjykoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin i
llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 19.05.2004, kurse dënimin
me gjobë e muarë si të vërtetuar, me bindje se dënimi i shqiptuar i përgjigjet
intenzitetit të rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallës
së përgjegjësisë penale të të akuzuarës dhe do të arrihet qëllimi i dënimit i
paraparë me dispozitën e nenit 34 të KPPK. Prandaj, në këtë drejtim ankesa
është e bazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap.nr. 62/2005, datë 21.04.2005
Procesmbajtëse,
Minire Xhambazi

Anëtarët e kolegjit
Agim Krasniqi
Avdi Dinaj
Mr.sc.Fejzullah Hasani
Miftar Jasiqi

Kryetari i kolegjit,
Gjuran Dema

Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesë për ndryshimin e dënimit - rrethanat që
ndikojnë në llojin dhe kohëzgjatjen e dënimit - neni 41 LPJ]
Prokurori i Qarkut në Mitrovicë paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i
Gjykatës së Qarkut ishte tejet i butë dhe propozoi të shqiptoi një dënim më të
rëndë.
Të pandehurit janë akuzuar me marrje në pronësi, kontroll, posedim apo
shfrytëzim të paautorizuar të armëve ishin shpallur fajtor dhe ishin dënuar me
gjobë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut kishtë bërë vlerësimin e
drejtë të rrethanave rënduese dhe lehtësuese siç parashihet me nenin 41 të
LPJ-së Gjykata Supreme ka vendosur se lloji dhe kohëzgjatja e dënimit të
shqiptuar nga Gjykata e Qarkut ishin adekuate. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e pabazë.
Ap.nr.71/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GjYKATA SUPREME E KOSOVËS - Kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Gjuran Dema, kryetar kolegji, Riza Loci e Agim Krasniqi, anëtar, me
bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në lëndën
penale kundër të akuzuarve E. H., D. H. e A. H. që të tretë nga fsh. Vinarc i ulët,
komuna e Mitrovicës, për veprën penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll,
posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 al.2 të Kodit të
Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), duke vendosur përkitazi me ankesën e
Prokurorit Publik të Qarkut-Mitrovicë dhe përgjigjes në ankesë të mbrojtësit të
të akuzuarve, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut-Mitrovicë,
P.nr.47/01 datë 9.12.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 5.04.2005,
mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit Publik të QarkutMitrovicë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut-Mitrovicë, P.nr.47/2001
datë 9.12.2004, vërtetohet.
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A r s y e t i m

Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk përmban shkelje
qenësore të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal në dëm
të akuzuarit për të cilat kjo Gjykatë në bazë të nenit 376 të LPP-ës, kujdeset
detyrimisht.
Po ashtu në ankesë aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk
ankimohet për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike,
prandaj në këtë aspekt aktgjykimi i ankimuar nuk ka qenë objekt vlerësimi i
kësaj Gjykate, prandaj u vlerësua lidhur me pretendimet ankimore.

Gjykata e Qarkut - Mitrovicë, me aktgjykimin P.nr.47/2001 datë
9.12.2004, të akuzuarit E. H., D. H. dhe A. H., secilin veç e veç i ka shpallur
fajtor për veprën penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në posedim ose në
shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 al. 2 të KPPK-ës i ka gjykuar
të akuzuarin E. H. me dënim me gjobë në shumë prej 600 (gjashtëqind) eurove,
të akuzuarin D. H. me dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) eurove
dhe A. H. me dënim me gjobë në shumë prej 700 (shtatëqind) euro, secili prej
tyre këto shuma obligohen ti paguajnë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh
nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi e në rast të mos pagesës i njëjti do tu
zëvendësohet me dënim burgu duke iu llogaritur çdo ditë e kaluar në burg me
15 (pesëmbëdhjetë) euro. Janë obliguar që secili veç e veç në emër të paushallit
gjyqësor të paguajnë shumën prej 50 (pesëdhjetë) eurove dhe shpenzimet e
procedurës penale në mënyrë solidare sipas listës definitive të Gjykatës.
Të akuzuarit E. H. i është marrë revolja e markës "TT-M-57", e
kal.7.63mm, me nr.serik 62456, 53 fishekë të kal.7.62mm. Të akuzuarit D. H.
granta e dorës defansive "F11" prodhim i ish BRSS, 8 (tetë) fishekë të
kal.7.65mm dhe 4 fishek të kal.6.35mm, dhe nga i akuzuari A. H. pushka e
markës "Mauzer-48" me nr.serik 19723, 76 fishek të kal.7mm dhe 56 fishekë të
kal.6.35mm.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë Prokurori
Publik i Qarkut-Mitrovicë, për shkak të vendimit për dënim me propozim që
Gjykata Supreme ta ndryshon aktgjykimin e ankimuar vetëm sa i përket
vendimit për dënim ashtu që të akuzuarve tu shqiptohet dënim më i ashpër.
Përgjigje në ankesën e Prokurorit ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarve
av. Zenel Ademi nga Mitrovica, me propozim që ankesa e Prokurorit të
refuzohet si e pabazuar.

Në ankesë prokurori pretendon se Gjykata e Shkallës së Parë me rastin e
caktimit të masës së dënimit nuk i ka vlerësuar drejtë dhe në mënyrë të plotë të
gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Konsideron se
Gjykata gabimisht vlerëson se në anën e të akuzuarve nuk ka rrethana rënduese
ndërsa, sipas ankesës si rrethanë rënduese është dashur të vlerësohet
rrezikshmëria shoqërore e veprës penale dhe fakti se këto lloj veprash ne treven
e kësaj Gjykate janë në rritje të dukshme.
Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate pretendimet ankimore të mësipërme
janë të pabazuara. Gjykata e Shkallës së Parë drejt dhe në mënyrë të plotë i ka
konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat që në kuptim të dispozitës së nenit
41 të LPJ-ës, që ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësinë e dënimit dhe
rrethanat e rastit konkret. Rrezikshmëria shoqërore sipas vlerësimit të kësaj
Gjykate është element i veprës penale ashtu si me të drejtë cekë mbrojtësi i të
akuzuarve në përgjigjen e dhënë ndaj ankesës së prokurorit, ndërsa meqë në
ankesë nuk ceket ndonjë rrethanë tjetër rënduese në anën e të akuzuarve, e as që
kjo Gjykatë gjen, pretendimet që të akuzuarve tu shqiptohen dënime më të
ashpra janë të pabazuara. Dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarve i përgjigjen
rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë penale
të të akuzuarve dhe me dënimet e shqiptuara kjo Gjykatë është e bindur se do të
arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitat përkatëse ligjore.

Gjykata Supreme e Kosovës mbajti seancën e kolegjit në të cilën edhe
pse i njoftuar me rregull nuk mori pjesë Prokurori Publik i Kosovës por me
parashtresën me shkrim PPA.nr.71/2005 datë 15.02.2005, ka propozuar që
ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut-Mitrovicë, të aprovohet si e bazuar dhe
aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet vetëm mbi vendimin për dënim ashtu që
të akuzuarve tu shqiptohet dënim me burg.

Nga sa u tha më lartë e në kuptim të dispozitës së nenit 384 të LPP-ës u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje
juridiko-penale, studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës së nenit
376 të LPP-ës, vlerësoi pretendimet ankimore në ankesë dhe përgjigjes në
ankesë dhe konstatoi se:

Procesmbajtësja
Mejreme Memaj

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 71/2005, datë 5.04.2005

- ankesa nuk është e bazuar.
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[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 139 (1) KPPK/
neni 25 KPPK - trafikimi me njerëz - ankesë për ndryshimin e dënimit
rrethanat lehtësuese]

(dy) vitesh, ia llogarit kohën e kaluar në paraburgim prej datës 26.06.2004 deri
më datë 28.10.2004.

Prokurori i Qarkut në Gjilan paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së
Qarkut në Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i Gjykatës së
Qarkut është tejet i butë dhe propozoi të shqiptoi një dënim më të rëndë.
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin e
vet kishte shkelur kodin penal dhe të procedurës penale dhe se kishte bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Të pandehurit ishin akuzuar për vepër penale të trafikimit me njerëz, ishin
shpallur fajtor dhe ishin dënuar me 2 vjet dhe me 2 vjet e 6 muaj burgim si dhe
me ndëshkime financiare shtesë dhe me masa të sigurisë. Gjykata Supreme ka
vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të
plotë të gjendjes faktike, për shkak se një gjendje tjetër faktike ishte vërtetuar
ndryshe nga përshkrimi faktik i veprimeve të të akuzuarit. Prandaj, Gjykata
Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është pjesërisht e bazuar.
Ap.nr.89/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Gjuran Dema, kryetar kolegji, Agim Krasniqi dhe mr.sc.Fejzullah Hasani,
anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Mejreme Memaj,
procesmbajtëse, në çështjen penale të akuzuarve G. L., për shkak të veprës
penale trafikimi me njerëz nga neni 139 par.1 të KPPK (Kodi i Përkohshëm
Penal i Kosovës) dhe N. L., për shkak të veprës penale trafikimi me njerëz nën
ndihmë nga neni 139 par.1 lidhur me nenin 25 të KPPK, duke vendosur sipas
ankesave: të Prokurorit Publik të Qarkutnë Gjilan dhe mbrojtësve të të
akuzuarve, av. Nasuf Nasufi dhe Shemsedin Piraj, të paraqitura kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.109/2004 datë 28.10.2004, në
seancën e Kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 410 të KPPPK, më
24.05.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
I. Me pranimin e pjesshëm të ankesës së mbrojtësit të të akuzurit G. L.
dhe sipas detyrës zyrtare, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan,
P.nr.109/2004 i datës 28.10.2004, në pjesën nën I. të dispozitivit ndryshohet
vetëm përkitazi me vendimin për llogaritjen e paraburgimit, ashtu që Gjykata
Supreme të akuzuarit G. L., në dëmin e shqiptuar me burg në kohëzgjatje prej 2
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II. Pranohet si e bazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit N. L., kurse
aktgjykimi i përmendur në pikën nën II. të këtij aktgjykimi përkitazi me të
akuzuarin N. L., sikurse edhe masa e sigurisë konfiskimi i parave dhe ajo e
shqiptimit të masës së ndalimit të ushtrimit të profesionit, shpenzimeve
procedurale dhe të paushallit gjyqësor, prishen dhe lënda në këtë pjesë kthehet
Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim.
III. Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Gjilan refuzohet si e
pabazuar.
A r s y e t i m
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Gjilan P.nr.109/2004 datë
28.10.2004, të akuzuarit G. dhe N. L., janë shpallur fajtor dhe atë i akuzuari i
parë për shakak të veprës penale trafikimi me njerëz nga neni 139 par.1 të
KPPK, dhe i akuzuari i dytë për shkak të veprës penale trafikimi me njerëz nga
neni 139 par.1 lidhur me nenin 25 të KPPK, dhe janë gjykuar: i akuzuari i parë
me dënim burgu në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh, i akuzuari i dytë me dënim
burgu në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) muaj. Kundër të akuzuarit N.
L. janë shqiptuar: masa e sigurisë konfiskimi i parave 3.300 €, 442 $ dhe 110
CHF, dhe masa e ndalimit të ushtrimit të profesionit dhe veprimtarisë hoteliere
në restorantin "Leka N.", në kohëzgjatje prej 1 viti, e cila masë i llogaritet nga
dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, koha e kaluar në paraburgim nuk i
llogaritet në shqiptimin e dënimit. Të akuzuarit janë obliguar që në emër të
paushallit gjyqësor të paguajnë nga 50 € dhe në mënyrë solidare t'i
kompensojnë shpenzimet procedurale sipas llogarisë së Gjykatës, të gjitha në
afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e
përmbarimit të dhunshëm.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesa kanë paraqitur:
- Prokurori Publik i Qarkut në Gjilan për shkak të vendimit për dënim,
duke propozuar që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me vendimin
për dënimin ashtu që të akuzuarve t'iu shqiptohen dënim më të mëdha,
- mbrojtësi i të akuzuarit G. L., për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të
plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, duke propozuar që
aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet të njëjtës Gjykatë në
rigjykim,
- mbrojtësi i të akuzuarit N. L., për shkak të shkeljeve esenciale të
dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar
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dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit për dënimin, duke propozuar që
aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda të kthehet në rigjykim, ose të
ndryshohet dhe të akuzuarit t'i shqiptohet një dënim më i butë, dhe ka
parashtruar edhe përgjigje në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut në Gjilan,
ku ka propozuar që e njëjta ankesë të refuzohet si e pabazuar.

zbulimin e rastit në këtë lokal, me ç'rast vjen policia, bënë bastisjen dhe i privon
nga liria. Me aktgjykimin e ankimuar përkitazi me të akuzuarin G. L. janë
vlerësuar të gjitha provat veç e veç e në lidhmëri me mbrojtjen e të akuzuarit, si
dhe të gjitha sëbashku, duke dhënë arsye të bindshme përse Gjykata nuk e
pranon mbrojtjen e të akuzuarit, e konform dispozitës së nenit 396 pika 7 të
KPPPK. Prandaj, në këtë drejtim ankesa është e pabazuar.

Gjykata Supreme e mbajti seancën e kolegjit konform dispozitës së
nenit 410 të LPP, ku ishin prezent i akuzuari N. L. dhe mbrojtësi i tij i cili dha ca
sqarime nga thëniet e theksuara në ankesë dhe në përgjigjen e dhënë në ankesën
e Prokurorit Publik të Qarkut në Gjilan, duke mbetur në pretendimet e bëra në
ato, i akuzuari i pranoi thëniet e mbrojtësit të tij, kurse nuk ishin prezent i
akuzuari G. L. dhe mbrojtësi i tij, si dhe Prokurori Publik i Kosovës , të cilët
kanë qenë të njoftuar me rregull.
Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën e vet PPA.nr.89/2005 datë
17.02.2005, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Gjilan, të
pranohet si e bazuar, kurse ato të mbrojtësve të të akuzuarve të refuzohen si të
pabazuara.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimin e
ankimuar konform dispozitës së nenit 415 të KPPPK dhe pas vlerësimit të
pretendimeve ankimore të përgjigjes në ankesë, gjeti se:
Ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit G. L. pjesërisht është e bazuar, ajo e
mbrojtësit të të akuzuarit N. L. është e bazuar, kurse ajo e Prokurorit Publik të
Qarkut në Gjilan është e pabazuar.
Aktgjykimi i ankimuar përkitazi me të akuzuarin G. L. nuk përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale me të cilat kjo Gjykatë
kujdeset detyrimisht konform dispozitës së nenit 415 par.1 pika 1-3 të KPPPK.
Gjendja faktike në këtë çështje penale përkitazi me të akuzuarin G. L.
është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, sidomos me deklaratat e qarta
dhe shumë konkrete të të dëmtuarës J. K. dhe të dëshmitarit E. A., nga të cilat
është vërtetuar në mënyrë të padyshimtë se ditën kritike, pra më datë
26.06.2004, në restorantin "Leka N.", i akuzuari G. dëshmitarit E. A.
paraprakisht ia cakton terminin, pra ditën kritike për të cilin e cakton që J. K. të
ketë marrëdhënie seksuale, në lokalet e këtij restoranti, për të cilin shërbim nga
dëshmitari E. A. merr 10 €, ndërkaq i njëjti dëshmitar të dëmtuarës
paraprakisht ia jep 50 €, të cilat para kanë qenë të fiksuara dhe e njëjta banknotë
prej 50 € me nr. X 10669661804 gjithashtu është gjetur. Pasi që së pari e
dëmtuara J. K. shkon në dhomën e caktuar e më pastaj një person e fton
dëshmitarin E. A. që edhe ky të shkojë në dhomë, me ç'rast e dëmtuara zhvishet
deri në brez e njëkohësisht kërkon që edhe dëshmitari E. të zhvishet, i cili kinse
me qëllim që ta lajmërojë shokun e vet me telefon që më vonë të vjen me e
marrë me veturë, e njofton, meqë paraprakisht ishte përgatitur plani për
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Me vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike edhe ligji penal
drejt është zbatuar kur është përfunduar se në veprimet e të akuzuarit G. L.
formohen të gjitha elementët e veprës penale trafikimi me njerëz nga neni 139
par.1 të KPPPK, për të cilën vepër edhe është shpallur fajtor. Prandaj, në këtë
drejtim ankesa është e pabazuar. Mirëpo, Gjykata Supreme duke vendosur
sipas detyrës zyrtare e në bazë të nenit 415 par.1 pika 4 lidhur me nenin 404
par.1 pika 6 të KPPPK, gjen se në dëm të akuzuarit G. L. është shkelur ligji
penal dhe atë neni 73 të KPPK, sepse në dënimin e shqiptuar nuk i është
llogaritur koha e kaluar në paraburgim, ashtu që kjo Gjykatë në dënimin e
shqiptuar të akuzuarit G. L. ia llogarit kohën e kaluar në paraburgim prej datës
26.06.2004 deri më datë 28.10.2004.
Duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin për
dënimin, kjo Gjykatë i pranon të gjitha rrethanat e konstatuara dhe drejt të
vlerësuara për të akuzuarin G. L., se është i ri, i papunë, gjer më tani i pagjykuar,
si rrethana lehtësuese, dhe prej rrethanave rënduese se këto vepra penale në
Kosovë janë në rritje e sipër, kurse rrethanën se me kryerjen e veprës ka dasht
me përfitu pasuri të kundërligjshme, duke shfrytëzuar pozitën e rëndë të
dëmtuarës, këto përbëjnë elementët e veprës penale, prandaj si të tilla nuk
mund të qëndrojnë. Mirëpo, kjo Gjykatë nuk gjeti ndonjë rrethanë posaçërisht
lehtësuese e cila kishte me ndiku në lartësinë e dënimit, prandaj, dënimi i
shqiptuar për të akuzuarin G. L. me burg në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh, në të
cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 26.06.2004 deri më
28.10.2002, është në përputhje edhe me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore
dhe të përgjegjësisë penale të të akuzuarit, dhe mund të pritet se me këtë dënim
do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 34 të KPPK.
Ndërsa, aktgjykimi i ankimuar përkitazi me të akuzuarin N. L. përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, sepse dispozitivi
përkitazi me këtë të akuzuar është i pakuptueshëm, kundërthënës, sidomos kur
thuhet se: "i akuzuari me dashje i ka ndihmuar në trafikimi me njerëz, me
qëllim të shfrytëzimit seksual të dëmtuarën J. K.”, e cila thënie nuk përkon me
elementët e veprës penale. Në këtë pjesë aktgjykimi përmban shkelje esenciale
të dispozitave të procedurës penale nga neni 403 par.1 pika 12 të KPPPK,
prandaj ankesa në këtë drejtim është e bazuar.
Edhe gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të
plotë, sepse për këtë të akuzuar është vërtetuar një gjendje tjetër faktike
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krahasuar me përshkrimin faktik të veprimeve të të akuzuarit në dispozitivin
nën II të aktgjykimit të ankimuar, meqë Gjykata ka vërtetuar se i akuzuari N. L.
ka vënë në disponim dhomën e lokalit të tij për trafikim, për të cilin shërbim ka
marrë 15 €. Mirëpo, ky konstatim është në kundërshtim me përshkrimin faktik
të veprës penale në dispozitivin nën II të aktgjykimit të ankimuar ku thuhet se i
akuzuari ka ndihmuar me dashje në trafikim me njerëz, me qëllim të
shfrytëzimit seksual të dëmtuarën J. K.. I akuzuari kursesi nuk ka mundur me i
ndihmu të dëmtuarës J. K. që ta kryejë veprën penale, sikurse gabimisht është
konstatuar në dispozitivin nën II, ndërsa në arsyetim janë dhënë krejtësisht
arsye të tjera. Së këndejmi, Gjykata nuk ka bërë edhe vlerësimin e provave veç
e veç dhe në lidhmëri me mbrojtjen e të akuzuarit N. L. konform dispozitës së
par.7 të nenit 396 të KPPPK. Prandaj, në këtë drejtim ankesa është e bazuar.

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesë për ndryshimin e dënimit]

Me një gjendje të tillë të vërtetuar faktike në mënyrë të gabuar dhe jo të
plotë, ka ardhur deri te shkelja e ligjit penal, sepse kjo Gjykatë për tani nuk
mund të pranojë përfundimin e Gjykatës së Shkallës së Parë se në veprimet e të
akuzuarit ekzistojnë elementët e veprës penale trafikimi me njerëz në ndihmë
nga neni 139 par.1 lidhur me nenin 25 të KPPK. Prandaj, në këtë drejtim ankesa
është e bazuar.
Në rigjykim, Gjykata e Shkallës së Parë, përkitazi me të akuzuarin N.
L., pas administrimit të të gjitha provave dhe vlerësimit të tyre veç e veç dhe të
mbrojtjes së të akuzuarit, edhe të gjitha së bashku, duke pasur parasysh edhe
pretendimet e tjera ankimore, të bëj vlerësim të drejtë se në veprimet e të
akuzuarit a formohen elementet e veprës penale për të cilën është akuzuar apo
eventualisht të ndonjë vepre tjetër penale dhe të merr vendim sipas ligjit.
Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 426 dhe 425 të KPPPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 89/2005, datë 24.05.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj

Anëtarët e kolegjit,
Agim Krasniqi
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Kryetari i kolegjit
Gjuran Dema

Ipandehuri paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan
duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin e vet kishte
shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale dhe se kishte bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve, ishte shpallur factor dhe ishte dënuar me
6 muaj burgim.
Gjykata Supreme ka vendosur se i akuzuari u deklarua fajtor, shqyrtimi kryesor
do të vazhdojë me fjalën përfundimtare siç parashihet me nenin 359 paragrafin
5 të KPPPK-së. Gjykata Supreme ka vendosur se gjykata e shkallës së parë nuk
i është përmbajtur këtyre instituteve juridike dhe i ka injoruar ato sikurse të
mos ekzistonin fare. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e të
akuzuarit është pjesërisht e bazuar.

Ap.nr.91/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Gjuran Dema, kryetar, Riza Loci dhe mr.sc.Fejzullah Hasani, anëtarë, me
pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Minire Xhambazi,
procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit H. M. nga fshati
Lipovicë, komuna e Gjilanit, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, në
kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve parashikuar
me nenin 328 par.2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), duke
vendosur për ankesën e të akuzuarit të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës
së Qarkut në Gjilan P.nr.139/04 datë 6 janar 2005, në seancën e kolegjit të
mbajtur më 21 qershor 2005, mori këtë:
A K T V E N D I M
Me rastin e ankesës së të akuzuarit H. M. dhe sipas detyrës zyrtare
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan P.nr.139/04 datë 6 janar 2005
anulohet dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë për rigjykim.
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gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike. Kjo do të thotë se i akuzuari nuk ka
pasur të drejtë të paraqesë ankesë përkitazi me këtë bazë ankimore.

Gjykata e Qarkut në Gjilan, me aktgjykimin Pnr.139/04 datë 6 janar
2005 të akuzuarin H. M., e ka shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në
pronësi, në kontrollë, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve
nga neni 328 par.2 të KPPK-së dhe për për këtë vepër e ka gjykuar me dënim
burgu në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh. E ka obliguar që t'i paguajë të
gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe 100 € në emër të paushallit
gjyqësor, njëherit i është sekuestruar pushka e llojit karabin prodhimi jugosllav
M-C Zastava, të kalibrit 8,57 mm me nr.serik 178810 së bashku me 3 fishekë.
Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur i akuzuari, për shkak të
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit për
dënimin, me propozim që Gjykata Supreme aktgjykimin e ankimuar ta anulojë
dhe çështjen ta kthejë për rigjykim ose ta ndryshojë përkitazi me vendimin për
dënimin, ashtu që të akuzuarit t'i shqiptojë një dënim me kusht.
Për seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën e nenit 410 të Kodit të
Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK) janë njoftuar
Prokurori Publik i Kosovës, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, mirëpo nuk morën
pjesë në seancën e kolegjit. Por, Prokurori Publik i Kosovës, me shkresën
PPA.nr.91/05 datë 14 shkurt 2005 propozoi që ankesa e paraqitur të refuzohet
si e pabazuar.
Gjykata Supreme pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje
juridiko-penale, studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e
nenit 415 të KPPPK-së dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti
se:
- aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale të cilat kushtëzojnë prishjen e tij.
Sipas shkresave të kësaj çështje penalo-juridike rezulton se i akuzuari
në seancën e konfirmimit të aktakuzës të mbajtur më datë 30 nëntor 2004 ka
pranuar fajësinë. Një pranim të tillë të fajësisë për çdo pikë të akuzës i akuzuari
e ka përsëritur edhe në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më 6 janar 2005. Në
raste të tilla, pra si rastin konkret, konform dispozitës së nenit 359 par.5 të
KPPPK pas deklarimit të akuzuarit menjëherë shqyrtimi gjyqësor vazhdon me
fjalën përfundimtare të palëve. Pra, nuk zbatohet procedura e të provuarit, nuk
administrohen provat, nuk kërkohet deklarimi i të akuzuarit përkitazi me
gjendjen e fakteve të ngjarjes kritike. Kështu, substrati faktografik i ngjarjes
nuk është objekt vlerësimi as i Gjykatës së Shkallës së Parë, e as i asaj të
shkallës së dytë, sepse konform nenit 402 par.2 të KPPPK kundër aktgjykimit
kur i akuzuari ka pranuar fajësinë e trupi gjykues është pajtuar me një pohim të
tillë, nuk mund të ushtrohet ankesë përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i
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Mu në rrethanat e sipërcekura manifestohet rëndësia e institucionit
juridik të seancës për konfirmimin e aktakuzës dhe mundësisë së të akuzuarit
për deklarim për fajësinë në shqyrtimin gjyqësor. Në rastin konkret Gjykata e
Shkallës së Parë fare nuk i ka përfillur këto institute, për më tepër i ka injoruar
sikur të mos ishin, sepse në shqyrtimin gjyqësor jo vetëm që janë administruar
të gjitha provat, por ato në aktgjykimin e ankimuar janë vlerësuar, në anën tjetër
i akuzuari është marrë në pyetje para prezantimit të provave.
Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të
shklejes esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata
Supreme të njëjtin e vlerësoi edhe në këtë aspekt sipas detyrës zyrtare, në
pajtim me dispozitën e nenit 415 të KPPPK dhe konstatoi se i njëjti, duke pasur
parasysh të gjitha rrethanat e sipërcekura përmban shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 403 par.1 pika 12 të
KPPK, sepse për faktet vendimtare ka kundërthënie të konsiderueshme
ndërmjet asaj që paraqitet në arsyetimin e aktgjykimit dhe vetë shkresave dhe
procesverbaleve. Po ashtu, përmban edhe shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale nga neni 403 par.2 pika 1 të KPPPK.
Prandaj, nga arsyet e sipërcekura aktgjykimi i ankimuar nuk mund të
qëndrojë, nuk është marrë në harmoni me dispozitat ligjore dhe si i tillë është
dashtë që të anulohet neni 424 të KPPPK.
Në rigjykim Gjykata e Shkallës së Parë duhet të veprojë në pajtim me
vërejtjet e sipërcekura dhe varësisht nga rezultati i procedurës të merr vendim
përkatës të ligjshëm.
Nga sa u tha më lart, e në pajtim me dispozitën e nenit 424 të KPPPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.91/05, datë 21.6.2005
Procesmbajtësja,
Minire Xhambazi
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Anëtarët e kolegjit:
Riza Loci
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Kryetari i kolegjit,
Miftar Jasiqi
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 244 (1) KPPK
prodhimi i parave të falsifikuara - ankesa e tërhequr nga prokurori
publik i Kosovës]
Prokurori i Qarkut në Gjilan paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së
Qarkut në Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në
aktvendimin e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës
penale dhe se kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I akuzuari ishte akuzuar për prodhim të parave të falsifikuara dhe ishte liruar
nga Gjykata e Qarkut.
Prokurori Publik i Kosovës e tërhoqi ankesën. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e prokurorit të qarkut është e pabazuar.
Ap.nr.100/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në çështjen penale
të akuzuarit H. H. nga Gjilani, për veprën penale falsifikim i parave nga neni
244 par.1 të KPPK duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik të
Qarkut në Gjilan, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan, P.nr.62/2004 datë 29.07.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur me
05.04.2005, mori këtë:

gjykatës.
Ndaj të akuzuarit është shqiptuar masa e sigurisë marrja e bankënotës në
apoen prej 50 euro me numër serik P00751070073
Kundër këtij aktgjykimi ka paraqitur ankesë Prokurori Publik i Qarkut
në Gjilan, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale
dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Në përgjigje ndaj ankesës së Prokurorit Publik në Gjilan, mbrojtësi i të
akuzuarit propozon që ankesa e PPQ Gjilan të refuzohet si e pabazuar.
Në përputhje me dispozitat e LPP, ankesa së bashku me shkresat e
lëndës i është dërguar Prokurorisë Publike të Kosovës, e cila, përkitazi me këtë
çështje juridiko-penale, me parashtresën PPA.nr.100/2005 datë 24.02.2005,
njoftoi Gjykatën se heq dorë nga ushtrimi i ankesës.
Meqë Prokuroria Publike e Kosovës e ka tërhjekur ankesën, Gjykata
Supreme, në pajtim me dispozitën e nenit 383 të LPP, vendosi si në dispozitiv të
këtij aktvendimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.100/2005, datë 05.04.2005
Procesmbajtësja,
Ajna Gashi

A K T V E N D I M
Hidhet si e palejueshme ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Gjilan,
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.62/2004
datë 29.07.2004.
A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut në Gjilan, me aktgjykimin P.nr.62/2004 datë
29.07.2004, të akuzuarin H. H. nga Gjilani e ka liruar nga akuza për veprën
penale falsifikim i parave nga neni 244 par.1 të KPPK.
Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të
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Kryetari i kolegjit
Zait Xhemajli
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[Gjykata Supreme - aktvendimi mbi Kodin e Procedurës Penale - neni 146
(1), neni 20- vrasja - nenet 8.2, 8.6 rregullorja e UNMIK-ut 2001/7
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paauorizuar të armëve - ankesa për prishjen/ndryshimin e aktgjykimit
dispozitat e procedurës penale, gjendja faktike dhe ligjore, vendimi për
dënim - neni 403 para. 1 p. 12 KPPPK]

vërtetuar të cilën Gjykata e Shkallës së Parë ia ka shqiptuar të akuzuarit për
vepër penale mbajtje të paautorizuar të armës nga neni 8.2 e në lidhje me nenin
8.6 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 7/2001 burg në kohëzgjatje prej 5 muaj,
duke u mbështetur në nenin 71 të KPPK, të akuzuarin e gjykon me dënim unik
burg në kohëzgjatje prej 1 vit e 6 muaj duke iu llogaritur edhe koha e kaluar në
paraburgim prej dt. 25.02.2004.

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin e
vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale , dhe kishte
bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte shpallur fajtor për marrje në pronësi, kontroll, posedim, dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve, ishte shpallur fajtor , dhe ishte dënuar
me 1vjet dhe 10 muaj burg .
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut nuk kishte shkelur
procedurën penale dhe kishte vlerësuar drejtë gjendjen faktike. Gjykata
Supremeka vendosur se qëllimi i dënimit do të mund të arrihej me një dënim më
të butë. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës
është pjesërisht e bazuar.
Ap.nr. 102/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, Kolegji i përbërë nga gjygjtarët:
Miftar Jasiqi, Kryetar i Kolegjit, Avdi Dinaj, Fejzullah Hasani dhe Hamdi
Podvorica, anëtarë të Kolegjit, me bashkëpunëtoren professionale Mejreme
Memaj, procesëmbajtës, në çështjen penale të të akuzuarit V. L., për shkak të
veprës penale vrasje nga neni 146 par.1e në lidhje me nenin 20 të KPPK dhe të
veprës penale mbajtje të paautorizuar të armës nga neni 8.2 e në lidhje me
nenin 8.6 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 7/2001, duke vendosur lidhur me
ankesat e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij në aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut
në Gjilan P.nr.73/04 të dt. 27.09.2004, në seancën e mbajtur në pajtim me
dispozitat e nenit 410 të KPPK, me dt. 18.05.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Duke marrë në konsideratë pjesërishtë ankesën e të akuzuarit V. L. dhe të
mbrojtësit të tij korigjohet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan P.nr.
73/04 të dt. 27.09.2004, vetëm në pjesën vendimit për dënimin, kështu që kjo
Gjykatë të akuzuarin për vepër penale vrasje nga neni 146 par.1 e në lidhje me
nenin 20 të KPPK për çka është shpallur fajtorë, ia përcaktonë dënimin me
burg në kohëzgjatje prej 1 vit 4 muaj dhe duke marrë parasyshë si dënim të
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A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut në Gjilan me aktgjykimin P.nr. 73/ 04 të dt. 27.09.2004 e
ka shpallur fajtorë të akuzuarin V. L. për vepër penale vrasje nga neni 146 par. 1
e në lidhje me nenin 20 të KPPK dhe për vepër penale mbajtje të paautorizuar të
armës nga neni 8.2 e në lidhje me nenin 8.6 të Rregullores së UNMIK-ut nr.
7/2001 dhe për këto vepra penale e ka shqiptuar dënimin unik me burg në
kohëzgjatje prej 1 vit e 10 muaj duke e llogaritur edhe kohën që i akuzuari e ka
kaluar në paraburgim prej dt. 25.02.2004. Gjykata e ka obliguar të akuzuarin të
paguaj harxhimet e procedurës penale në pajtim më kalkulimin përfundimtarë
të Gjykatës si dhe paushallin gjygjësorë në lartësi prej 50 EUR. Kundër të
akuzuarit Gjykata ka shqiptuar dënimin shtes konfiskim i armës si mjet me të
cilin është kryer vepra penale.
Kundër këtij aktgjykimi me kohë ankesa kanë paraqitur i akuzuari V. L.
dhe mbrojtësi i tij Paviq Vlladimir, avokat, për shkak të shkeljes esenciale të
dispozitave të Ligjit mbi procedurën penale, për shkak të shkeljes të Ligjit, për
arsye të vërtetimit të gabuar dhe jo të mjaftueshëm të gjendjes faktike dhe për
shkak të vendimit për dënimin me propozim që akgjykimi i ankimuar të
anulohet dhe lënda të kthehet në Gjykatë të Shkallës së Parë në gjykim të
përsëritur apo që e njejta të të rikualifikohet dhe i akuzuari të lirohet nga
aktakuza apo të akuzuarit të i shqiptohet dënim me kushtë. Në ankesë është
propozuar që i akuzuari dhe mbrojtësi i tij të informohen për mbajtjën e seancës
së Kolegjit.
Gjykata Supreme e Kosovës duke vepruar sipas propozimit të vënë në
ankesë, ka caktuar seancën e Kolegjit në të cilën ka marë pjesë mbrojtësi i të
akuzuarit Paviq Vlladimir, avokat i cili pasi ka paraqitur arsyetimin e ankesës
ka mbetur në tërësi pranë pohimeve nga ankesa i ka propozuar Gjykatës që
aktgjykimi i ankimuar të rikualifikohet në pajtim me nenin 420 par.1 pika 4 të
KPPK, kurse i akuzuari i cili është në paraburgim dhe i cili është njoftuar me
kohë për mbajtjen e seancës të Kolegjit nuk ka shfaqur dëshirë që të mer pjesë
në seancën e Kolegjit andajë séanca është zhvilluar pa prezencën e të akuzuarit.
Në seancë gjithëashtu nuk ishte prezentë edhe Prokurori publik i Kosovës i cili
gjithëashtu ka qenë i informuar me kohë për mbajtjen e seancës së Kolegjit por
me shkresën e vet PPA nr. 102/05 të dt. 25.02.2005, ka propozuar që ankesat të
refuzohen si të pabazuara.
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Gjykata Supreme duke shqyrtuar shkresat nga kjo lëndë si dhe aktgjykimin
e ankimuar në pajtim me dispozitat nga neni 415 të KPPK, dhe pas vlerësimit të
pohimeve nga ankesa, ka gjetur se:

dt. 25.01.2004 deri më dt. 13.03.2004 kurse nga vërtetimi mjeksorë nr. 2/9 të dt.
09.09.2004 se në rastin konkret bëhet fjalë për lëndime serioze me pasoja për
jetën. Pran kësaj gjendje thënjet ankimore nga ankesa e mbrojtësit të të
akuzuarit se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë,
sipas Gjykatës Supreme nuk janë të bazuara.

Ankesat janë pjesërisht të bazuara.
Në ankesën e vet mbrojtësi i të akuzuarit përpos tjerash përmend se
aktgjykimi i ankimuar përmbanë lëshime esenciale të dispozitave të
procedurës penale nga neni 403 par.1 pika 12 të KPPK sepse e njejta nuk
përmbanë arsyet për faktet vendimtare. Gjegjësishtë, ankesa konsideron se
Gjykata e Shkallës së Parë nuk e ka vërtetuar se a ka qenë i akuzuari i
vetëdijshëm apo ka mundur të jetë i vetëdijshëm në momentin kritik të kryerjes
së veprës penale dhe në rastin konkret a e ka kryer i akuzuari veprën e
inkriminuar me paramendim direkt apo eventual, me që i akuzuari ka qenë në
gjendje të neurozës të fortë dhe nën ndikimin e alkoolit. Gjykata Supreme ka
gjetur se këto fakte ankimore janë të pabazuara dhe se aktgjykimi i ankimuar
përmbanë arsye të mjaftueshme në të gjitha faktet vendimtare dhe se shqiptimi
i dënimit në tërësi është në pajtim me arsyetimin dhe arsyet të përmendura në
aktgjykimin e ankimuar. Gjegjësishtë, Gjykata e Shkallës së Parë pa marë
parasyshë se i akuzuari ka qenë nën ndikim të alkoolit me të drejtë ka gjetur se i
akuzuari ka qenë i vetëdijshëm për veprimet e veta dhe se në rastin konkret
veprën e ka kryer me paramendim dhe se nuk ka kurfarë baze ligjore të cilat
kishin me e eliminuar përgjegjësinë penale të të akuzuarit.
Duke çmuar akgjykimin e ankimuar në pjesën e cila bën fjalë për vertetim
të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata Supreme gjithashtu gjen se
aktgjykimi i ankimuar edhe në këtë pjesë është e ligjshme dhe se Gjykata e
Shkallës së Parë në mënyrë të drejtë dhe të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike.
Nuk është kontestuese se ditën kritike gjegjësishtë më dt. 25.02.2004 ka ardhur
deri te grindja në mes të të akuzuarit V. L. dhe djalit të tij të dëmtuarit V. R., dhe
se kjo grindje ka përfunduar në mënyrë që i akuzuari ka hyrë në dhomën e
fjetjes ku e ka marë pistoletën të cilin e mbante të fshehur dhe nga e njejti ka
shkrepur katër plumba në drejtim të të dëmtuarit duke e goditur në pjesën e
krahrorit të majtë dhe me dy plumba në pjesën e abdomenit dhe se me këtë rast
të dëmtuarit i ka shkaktuar lëndime që konsiderohen si lëndime të natyrës së
rëndë me pasoja për jetën nga të cilat lëndime i dëmtuari ende është duke u
mjekuar. Kjo gjendje faktike është vërtetuar nga ana e Gjykatës së Shkallës së
Parë pjesërishtë në bazë të pranimit të të akuzuarit dhe nga dëshmia e
dëshmitarit të dëmtuarit V. R., pastaj dëshmitarëve S. Z., V. K., B. F. dhe B. P. të
cilët pasi kishin dëgjuar të shtënat kanë hyrë në shtëpi të të akuzuarit dhe kanë
gjetur të dëmtuarin të shtrirë në gjak dhe menjiherë e kanë dërguar për në
ndihmë mjeksore. Gjithëashtu Gjykata e Shkallës së Parë ka vërtetuar nga
fletëlëshimi nr. 00247 të klinikës kirurgjike në Vranjë në emër të të dëmtuarit V.
R. se i njejti në këtë klinikë është shëruar nga plagët e mara me anë të armës prej
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Gjykata e Shkallës së Parë në bazë të vërtetimit të drejtë të gjendjes
faktike, në mënyrë të drejtë ka implementuar dispozitat e Ligjit penal, kur ka
gjetur se në veprimet e të akuzuarit gjenden të gjitha karakteristikat e veprës
penale vrasje nga neni 166 par.1 e në lidhje me nenin 20 të KPPK dhe të veprës
penale mbajtje e paautorizuar e armës dhe municionit nga neni 8.2 e në lidhje
me nenin 8.6 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 7/2001 dhe se i akuzuari për këto
vepra është penalishtë përgjegjës.
Duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar në vendimit për dënim, Gjykata
Supreme ka gjetur se në këtë pjesë të ankesës të të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij
pjesërishtë janë të bazuara. Përpos faktit se Gjykata e Shkallës së Parë me rastin
e përcaktimit të dënimit në mënyrë të drejtë ka vlerësuar të gjitha rrethanat të
cilat janë me ndikim që dënimi të jetë më i rëndë apo më i lehtë, Gjykata
Supreme ka gjetur se në anën e të akuzuarit qëndrojnë rrethanat lehtësuese,
posaqërishtë se bëhet fjalë për marëdhënje të çrregulluara familijare në mes të
djalit dhe babasë, dhe duke patur parasyshë faktin se këto marëdhënje kohëvë
të fundit janë përmirësuar dhe se djali gjegjësishtë i dëmtuari e viziton babanë
në burg dhe duke pranuar të gjitha arsyet tjera të cilat Gjykata e Shkallës së Parë
i ka dhënë me rastin e vlerësimit të rrethanave lehtësuese, kjo Gjykata ka gjetur
se ka vend për zbutje të dënimit për të akuzuarin kështu që në këtë pjesë është
pranuar ankesa dhe aktgjykimi i ankimuar ndryshohet ashtu që i akuzuari
gjykohet me dënim unik me burg në kohëzgjatje prej 1 vit e gjashtë muaj, duke
iu llogaritur koha që i akuzuari e ka akluar në paraburgim, i njejti dënim është
në përpjestim më peshën dhe pasojat e veprës penale me dhe se me këtë dënim
do të arrihet qëllimi i përgjithëshëm i dënimit e përcaktuar me Ligj.
Nga se u tha më lartë e në bazë të nenit 426 të KPPK, është vendosur sin në
dispozitiv të këtij akgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap. Nr. 102/2005 të dt. 18.05.2005
Procesëmbajtësi,
Mejreme Memaj
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Anëtarët e Kolegjit,
1. Zait Xhemajli
2. Avdi Dinaj
3. Fejzullah Hasani
4. Hamdi Podvorica

Kryetari I Kolegjit,
Miftar Jasiqi
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[Gjykata Supreme- aktvendim mbi Kodin Penal - neni 149 KPPK- vrasje
nga pakujdesia - neni 328 (2) KPPK - mbajtja në pronësi, në kontroll, në
posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve - ankesë për prishjen
e aktgjykimit / ndryshimin e dënimit - vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike
shkelje e të drejtës materiale - deklarimi i fajësisë - neni 351 (1) KPPK neni
359 (2) KPPK]
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit tëGjykata e Qarkut in
Gjilan, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin e
vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale , dhe kishte
bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Ipandehuri ishte akuzuar për vrasje nga pakujdesia dhe ëith marrje në pronësi,
kontroll, posedim dhe shfrytëzim të paautorizuar të armëve, ishte shpallur
fajtor, dhe ishte dënuar me 1 vjet dhe 6 muaj burg .
Gjykata Supreme ka vendosur se nuk ekzistojnë bazat për kundërshtimin e
aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë për shkak të vërtetimit të gabuar dhe
jo të plotë të gjendjes faktike duke marrë parasysh se i akuzuari ishte deklaruar
fajtor gjatë shqyrtimit kryesor në secilën pikë të aktakuzës. Gjykata Supreme
ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë kishte zbatuar drejtë nenin 351 (1)
dhe 359(2) të KPPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
avokatit mbrojtës ishte e pabazuar.

Ankesa e të dëmtuarit A. B. hudhet si e pasafatshme.
Ar s y etim
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Gjilan P.nr.146/2004 datë
17.12.2004, në dispozitivin nën I i akuzuari S. H. është shpallur fajtor për vepër
penale vrasje nga pakujdesia nga neni 149 të KPPK, kurse në dispozitivin nën
II është shpallur fajtor për vepër penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në
posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK.
Për veprën penale nën I të dispozitivit i është caktuar dënimi me burgim në
kohëzgjatje prej 1 (një) viti, kurse për veprën penale nën II të dispozitivit i është
caktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muajsh dhe është
gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë)
muaj, në të cilin i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës
14.09.2004 deri më datë 13.10.2004. I akuzuari është detyruar t'i paguajë
shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës, në
afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. Të akuzuarit i është
shqiptuar dënimi plotësues, marrja e pushkës së gjuetisë, kalibër 12 mm me
numër serik 3536 i prodhimit rus.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor kanë paraqitur ankesa:

Ap.nr.103/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GjYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Avdi Dinaj, kryetar, Gjuran Dema dhe Mr.sc.Fejzullah Hasani, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarit S. H., për shkak të veprës penale vrasje nga pakujdesia
nga neni 149 i KPPK dhe të veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll,
posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK,
duke vendosur përkitazi me ankesat e të akuzuarit, mbrojtësit të tij av.Avdullah
Ismajli nga Gjilani dhe të dëmtuarit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës
së Qarkut në Gjilan P.nr.146/2004 datë 17.12.2004, në seancën e kolegjit të
mbajtur në kuptim të nenit 410 të KPPPK, me datë 04.05.2005, merr këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohen si të pabazuara ankesat e të akuzuarit S. H. dhe mbrojtësit të
tij, kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan P.nr.146/2004 datë
17.12.2004, vërtetohet.
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- I akuzuari, nëpërmjet av. Halit Azemi nga Gjilani, për shkak të:
shkeljes qenësore të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe
jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënim,
me propozim që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe çështja t'i kthehet
Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim, ose të ndryshohet përkitazi me
vendimin për dënim ashtu që i akuzuari të lirohet nga dënimi,
- Mbrojtësi i të akuzuarit, av.Avdullah Ismajli, nga Gjilani, për shkak të
vendimit për dënim, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet
përkitazi me vendimin për dënim dhe i akuzuari të lirohet nga dënimi, apo t'i
shqiptohet dënim më i butë, dhe
- I dëmtuari, për shkak të vendimit për dënim, me propozim që
aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me vendimin për dënim, ashtu
që i akuzuari të lirohet nga aktakuza.
Kjo gjykatë seancën e mbajti në kuptim të dispozitës nga neni 410 të
KPPPK, në të cilën morën pjesë i akuzuari dhe mbrojtësi i tij av.Halit Azemi.
Mbrojtësi i të akuzuarit në seancë pasi sqaroi disa nga pretendimet ankimore,
ngeli pranë propozimeve të bëra në ankesë, kurse i akuzuari në tërësi pranoi
mbrojtjen e mbrojtësit të tij.
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Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën PPA.nr.103/2005 datë
24.02.2005, ka propozuar që ankesat e të akuzuarit, mbrojtësit të tij dhe të
dëmtuarit të refuzohen si të pabazuara, kurse aktgjykimi i ankimuar të
vërtetohet. Në seancë nuk mori pjesë edhe pse është njoftuar me rregull.

Gjatë matjes së dënimit me aktgjyjimin e ankimuar të akuzuarit i janë
njohur rrethana lehtësuese dhe në mungesë të rrethanave rënduese, për veprat
Penale për të cilat është shpallur fajtor, i është shqiptuar dënimi unik me burg në
kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj. Rrethanat lehtësuese të njohura
të akuzuarit me aktgjykimin e ankimuar si drejtë të vlersuara i pranon edhe kjo
Gjykatë. Në ankesa nuk është paraqitur asnjë rrethanë lehtësuese e cila ka
ekzistuar në kohën e marrjes së aktgjykimit të ankimuar por ka ngelur e pa
vlerësuar, e as ndonjë rrethanë lehtësuese e cila është paraqitur pas marrjes së
aktgjykimit e cila do të kishte ndikim që vendimi për dënim të jetë më i butë,
krahasuar me të shqiptuarin me aktgjykimin e ankimuar.

Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës së bashku me aktgjykimin
e ankimuar të cilin e studioi në kuptim të dispozitës nga neni 415 të KPPPK dhe
pasi vlerësoi pretendimet ankimore, gjen se:
Ankesat e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij janë të pabazuara, kurse
ankesa e të dëmtuarit është e pasafatshme.
Pretendimet ankimore se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë
përmban shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale parashikuar me
nenin 403 par.1 pika 12 e KPPPK, për shkak se dispozitivi i aktgjykimit është i
pakuptueshëm, nuk përmban arsye për faktet vendimtare, se arsyerat e dhëna
janë në kundërthënie në mes veti dhe se ekziston kundërthënie e
konsiderueshme në mes arsyerave të aktgjykimit për përmbajtjen e
dokumenteve dhe procesverbaleve për deklaratat e dhëna në procedurë dhe
vetë atyre dokumentave dhe procesverbaleve, nuk arsyetohen fare. Kjo
Gjykatë duke studiuar aktgjykimin e ankimuar detyrimisht, në kuptim të
dispozitës nga neni 415 të KPPPK, gjen se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban
shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale.
Pa bazë ankimohet aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë se gjendja
faktike është e vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë. Duke pasur
parasysh se i akuzuari në seancë kryesore e ka pranuar fajësinë për të gjitha
pikat e aktakuzës, në kuptim të dispozitës nga neni 402 par.2 të KPPPK,
përjashtohet mundësia e ankimimit të aktgjykimit për bazën ankimore,
vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike.

Kjo Gjykatë gjen se vendimi për dënim i shqiptuar të akuzuarit në
aktgjykimin e ankimuar është në përputhshmëri me intensitetin e
rrezikshmërisë shoqërore të veprave penale dhe përgjegjësinë penale të të
akuzuarit, me të cilin mund të pritet se do të arrihet qëllimi i dënimit i
parashikuar me dispozitën nga neni 34 i KPPPK dhe i cili do të ndikojë që në të
ardhmen i akuzuari të përmbahet nga kryerja e veprës së njëjtë apo të ngjashme
penale e gjithashtu do të ndikojë edhe te të tjerët që të përmbahen nga kryerja e
veprave penale.
Duke pasur parasysh se i dëmtuari aktgjykimin e ankimuar e ka pranuar
me datë 14.01.2005, ndërsa ankesën e tij gjykata e shkallës së parë e ka pranuar
me datë 01.02.2005, respektivisht pas afatit ligjor prej 15 ditësh nga dita e
pranimit të aktgjykimit, ankesa hidhet si e pasafatshme. Qëndron edhe fakti se i
dëmtuari nuk e ka paralajmëruar ankesën parashikuar me nenin 400 par.1 të
KPPPK.
Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të dispozitës nga neni 421 dhe
423 të KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Janë të pabazuara pretendimet ankimore se aktgjykimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë përmban shkelje të ligjit penal.
Drejtë ka vendosur Gjykata e Shkallës së Parë kur ka gjetur se në
veprimet e të akuzuarit sajohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të
veprës penale të vrasjes nga pakujdesia nga neni 149 të KPPK dhe të veprës
penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të
paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK. I akuzuari në procedurën e
konfirmimit të aktakuzës dhe në seancën kryesore ka pranuar fajësinë për të
gjitha pikat e aktakuzës, ndërsa gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar
dispozitat nga neni 315 par.1 dhe 359 par.2 të KPPPK.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap.nr. 103/2005, datë 04.05.2005

Procesmbajtësje,
Mejreme Memaj

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se vendimi për dënim me
aktgjykimin e ankimuar është i kundërligjshëm dhe i ashpër.
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Anëtarët e kolegjit,
Gjuran Dema
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Kryetari i kolegjit
Avdi Dinaj

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS

VENDIMET PENALE

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 229 (1) 23
KPPK - blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e
narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike - ankesat për
ndryshimin / prishjen e aktgjykimit /- dispozitat e KPPPK - gjendja
ligjore dhe faktike - rrethanat lehtësuese në caktimin e dënimit]
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin e
vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale , dhe kishte
bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Të pandehurit ishin akuzuar për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të
drogave narkotike të rrezikshme dhe substancave psikotropike, ishin shpallur
fajtor, dhe ishin dënuar me 10 muaj burg, si dhe me ndëshkime financiare
shtesë dhe masa të sigurisë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut nuk kishte vlerësuar
dëshmitë në pajtim të plotë me dispozitat në fuqi të KPPPK, kishte bërë
vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike , dhe kishte vlerësuar drejtë
rrethanat lehtësuese. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
avokatit mbrojtës është e pabazuar.

P.nr.144/2004 i datës 02.12.2004, vërtetohet.
A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P.nr.144/2004 të datës
02.12.2004, të akuzuarit H. Sh. dhe Ll. R. janë shpallur fajtorë për shkak të
veprës penale blerja e paautorizuar, posedimi, distribuimi dhe shitja e
narkotikëve të rrezikshëm dhe të substancave psikotropike në bashkëkryerje
nga neni 229 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK, dhe të dy të akuzuarit janë
gjykuar me nga 10 (dhjetë) muaj burg dhe me dënim me gjobë në shumë prej
150 €, të cilën shumë do të paguajnë në afat prej 15 ditësh pas
plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.
Nëse dënimi me gjobë nuk mund të paguhet as me përmbarim të dhunshëm do
të zëvendësohet me dënim burgu, ashtu që për çdo 15 euro të filluara llogaritet
një ditë burgu. Në dënimet e shqiptuara me burg të akuzuarve iu është llogaritur
koha e kaluar në paraburgim prej datë 21.03.2004 deri më datën 02.12.2004.
Kundër të akuzuarve është shqiptuar masa e sigurisë konfiskimi i mjeteve
narkotike të llojit "heroinë" në sasi prej 5.99gr.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesa kanë paraqitur:

Ap.nr.105/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Gjuran Dema, kryetar, Agim Krasniqi dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen
penale të akuzuarve H. Sh., nga Gjilani dhe Ll. R., nga fshati Pozharan
komuna e Vitisë, për shkak të veprës penale blerja e paautorizuar, posedimi,
distribuimi dhe shitja e narkotikëve të rrezikshëm dhe të substancave
psikotropike në bashkëkryerje nga neni 229 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK
(Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës), duke vendosur sipas ankesave: të
mbrojtësit të të akuzuarit H. Sh., avokati Aziz Shaqiri, nga Gjilani, dhe të
akuzuarit Ll. R., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan, P.nr.144/2004 datë 02.12.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur më
datën 17.05.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësit të të akuzuarit H. Sh.
dhe i të akuzuarit Ll. R., kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan,
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- mbrojtësi i të akuzuarit H. Sh., për shkak të: shkeljeve esenciale të
dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe vërtetimit të
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke propozuar që aktgjykimi i
ankimuar të prishet dhe lënda të kthehet në rigjykim, ose i njëjti të ndryshohet
dhe i akuzuari të lirohet nga akuza, dhe
- i akuzuari Ll. R., për shkak të: vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënimin, duke
propozuar që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga
akuza, ose i njëjti të prishet dhe lënda të kthehet në rigjykim.
Gjykata Supreme e caktoi seancën e kolegjit konform dispozitës së
nenit 410 të KPPPK, ku të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre kanë qenë të njoftuar
me rregull, sikurse edhe Prokurori Publik i Kosovës, të cilët nuk ishin prezent.
Prokurori Publik i Kosovës, me parashtresën e vetë PPA.nr.105/2005
datë 24.02.2005, ka propozuar që ankesat e parashtuara të refuzohen si të
pabazuara, dhe aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimn e
ankimuar konform dispozitës së nenit 415 të KPPPK dhe pas vlerësimit të
pretendimeve ankimore, gjeti se:
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Ankesat janë të pabazuara.

rrethana rënduese nuk ka dhe se kjo rrethanë gabimisht është konstatuar

Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale nga neni 403 par.1 pika 12 të KPPPK, sepse dispozitivi i të
njëjtit është i qartë edhe në përputhje me arsyetimin e dhënë, ku janë dhënë
arsye të qarta mbi faktet vendimtare për veprën penale për të cilën të akuzuarit
janë shpallur fajtorë, sikurse edhe arsyet se cilave prova gjykata nuk u ka
kushtuar besim e cilave u kushton besim e në të cilat mbështetë aktgjykimin e
ankimuar, duke dhënë vlerësime të drejta në bazë të nenit 396 të KPPPK.
Sikurse edhe për faktet vendimtare të dhëna ekziston përputhshmëri me
përmbajtjen e dokumenteve ose të procesverbaleve për deklaratat e dhëna në
procedurë të vetë të të akuzuarve dhe të vetë atyre dokumenteve ose
procesverbaleve. Gjithashtu, kjo Gjykatë konstaton se nuk ekzistojnë shkelje
tjera qenësore në të cilat kujdeset detyrimisht konform dispozitës së nenit 415
të KPPPK. Prandaj, në këtë drejtim ankesa është e pabazuar.
Gjendja faktike në këtë çështje juriko-penale është vërtetuar në mënyrë
të drejtë dhe të plotë, sepse Gjykata drejt i ka vlerësuar mbrojtjet e të
akuzuarve, ku i akuzuari Ll. R. ka deklaruar se para se të vijnë tek punkti për
kontrollim të KFOR-it i akuzuari i parë H. Sh. ia jep një send të mbështjellë me
letër të bardhë të cilin ky i akuzuar e futë nën brekë përpara, kurse i akuzuari H.
Sh. përveç tjerash deklaron se kur kanë kontrolluar detajisht të akuzuarin Ll.
ushtarët e KFOR-it e në prezencën e policisë kanë gjetur diçka por kam mund
me marrë me mend se kanë gjetur një sasi narkotik. I akuzuari Ll. H. në seancë
së pari e pranon në tërësi aktakuzën, kurse më pastaj përsëri në seancë e mohon
duke thënë se i akuzuari H. nuk i ka dhënë asgjë por ajo substancë narkotike
"heroin" që është gjetur te ai ka qenë e tij. Me bazë Gjykata nuk i kushton besim
deklaratës të akuzuarit Ll. dhënë në seancë pas pranimit të tërësishëm të
aktakuzës, e cila është e drejtuar kah shmangia e përgjegjësisë penale të të
akuzuarit H.. Së këndejmi, Gjykata duke bërë analizën e mbrojtjeve të të
akuzuarve dhe provave të administruara drejt përfundon se të akuzuarit H. dhe
Ll. me marrëveshje paraprake e me qëllim që të sigurojnë përfitim pasuror të
kundërligjshëm kanë siguruar substancë narkotike të llojit "heroin" në peshë
prej 5.99 gr, e me qëllim që të njëjtën ta vëjnë në qarkullim. Prandaj, në këtë
drejtim ankesat janë të pabazuara.

përkitazi me llojin dhe sasinë e drogës së gjetur, sepse sasia nuk ka qenë e
konsiderueshme, por edhe në mungesë të rrethanës rënduese e cila nuk kishte
ndikim në lartësinë e dënimit, në kontekst të intensitetit të rrezikshmërisë
shoqërore të kësaj vepre penale, kjo Gjykatë gjen se dënimet e shqiptuara
kundër të akuzuarve me burg në kohëzgjatje me nga 10 (dhjetë) muaj dhe me
dënim gjobe me nga 150 €, janë në përputhje me shkallën e përgjegjësisë
penale të të akuzuarve, duke qenë e bindur se me këto dënime do të arrihet
qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 34 të KPPPK. Prandaj, në
këtë drejtim ankesa është e pabazuar.
Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e në
bazë të nenit 423 të KPPPK.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 105/2005, datë 17.05.2005
Procesmbajtësa,
Minire Xhambazi
Anëtarët e kolegjit:
Agim Krasniqi
Avdi Dinaj

Me vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike edhe ligji penal
drejt është zbatuar kur është përfunduar se në veprimet e të akuzuarve H. Sh.
dhe Ll. R. formohen të gjitha elementet e veprës penale blerja e paautorizuar,
posedimi, distribuimi dhe shitja e narkotikëve të rrezikshëm dhe të
substancave psikotropike në bashkëkryerje nga neni 229 par.2 lidhur me nenin
23 të KPPK.
Duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin për
dënimin, kjo Gjykatë i pranon të gjitha rrethanat lehtësuese të konstatuara dhe
drejt të vlerësuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, me konstatim se
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Kryetari i kolegjit,
Gjuran Dema
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - Neni 193 (3) ((5))
KPPK- përdhunimi ankesë për prishjen e aktgjykimit / ndryshimin e
dënimit - shkelje e të drejtës materiale - shkelje e KPPPK-së - vërtetimi i
gabuar i gjendjes faktike - Neni 157 - Neni 391 KPPPK Neni 403 KPPPK]
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykata e Qarkut në
Prishtinë, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin
e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale , dhe
kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Të pandehurit ishin akuzuar për dhunim, ishin shpallur fajtor, dhe ishin dënuar
me 6 vjets burg .
Gjykata Supreme ka vendosur se vendimi i Gjykatës së Qarkut nuk përmban
shkelje esenciale dhe nuk jep arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare dhe
ishte bazuar në të gjitha dëshmitë dhe deklaratave të mbrojtjes, të cilat qoftë
ishin të administruara veç e veç apo në lidhje me njëra tjetrën. Dhe aktvendimi
ishte bazuar kryesisht në deklaratën e palës së dëmtuar . Gjykata Supreme ka
vendosur se dënimet e shqiptuara ishin në pajtim me shkallën e përgjegjësisë
penale të të akuzuarve. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
avokatit mbrojtës është e pabazuar.
Ap.nr.115/2005
NË EMËR TË POPULLIT
Gjykata Supreme e Kosovës, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gjuran
Dema, kryetar, Agim Krasniqi, dr. Hamdi Podvorica, mr.sc.Fejzullah Hasani
dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi,
procesmbajtëse, në çështjen penale të akuzuarve Emrush Gashi, Muharrem
Gashi dhe Ramiz Gashi, për shkak të veprës penale, secili veç e veç, të
dhunimit nga neni 193 par.3 pika 5 lidhur me par.1 të KPPK (Kodi i
Përkohshëm Penal i Kosovës), duke vendosur sipas ankesave të akuzuarve dhe
mbrojtësve të tyre avokatëve Ramadan Berisha, Haxhi Millaku dhe Ramiz
Krasniqi, të gjithë nga Prishtina, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës
së Qarkut në Prishtinë, P.nr.393/2004 datë 06.10.2004, në seancën e kolegjit të
mbajtur konform dispozitës së nenit 410 të KPPPK, më datë 26.05.2005, mori
këtë:

A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr.393/2004 të
datës 06.10.2004 të akuzuarit Emrush Gashi, Muharrem Gashi dhe Ramiz
Gashi, janë shpallur fajtorë secili veç e veç, për shkak të veprës penale të
dhunimit nga neni 193 par.3 pika 5 lidhur me par.1 të KPPK dhe janë gjykuar
me nga 6 (gjashtë) vjet burg, , në të cilat dënime iu është llogaritur koha e kaluar
në paraburgim, për të akuzuarit Emrush Gashi dhe Muharrem Gashi prej datës
05.05.2004, kurse për të akuzuarin Ramiz Gashi prej datës 08.05.2004. E
dëmtuara për realizimin e kërkesës juridiko-pronësore është udhëzuar në
kontestin civil. Të akuzuarit janë obliguar që t'i paguajnë të gjitha shpenzimet
procedurale sipas llogarisë së gjykatës dhe në emër të paushallit gjyqësor
shumën prej 150 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së
aktgjykimit, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesa kanë paraqitur:
- mbrojtësi i të akuzuarit Emrush Gashi, av.Ramadan Berisha, për shkak
të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit
penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit për
dënimin, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet
gjykatës së shkallës së parë për rigjykim, ose të ndryshohet dhe i akuzuari të
gjykohet me një dënim më të butë;
- i akuzuari Emrush Gashi, pa përcaktuar bazat ankimore, me propozim
që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet gjykatës së shkallës së
parë në rigjykim;
- mbrojtësi i të akuzuarit Muharrem Gashi, av.Haxhi Millaku, për shkak
të: shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për
dënimin, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet
gjykatës së shkallës së parë për rigjykim, ose të ndryshohet dhe i akuzuari të
lirohet nga akuza. Në ankesë në bazë të nenit 410 të KPPPK ka propozuar që së
bashku me të mbrojturin e tij të njoftohen për seancën e kolegjit;

A K T GJ Y K I M

- i akuzuari Muharrem Gashi, pa përcaktuar bazat ankimore, me
propozim që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet gjykatës së
shkallës së parë në rigjykim, si dhe t'i ndërpritet paraburgimi;

Refuzohen si të pabazuara ankesat e të akuzuarve Emrush Gashi,
Muharrem Gashi dhe Ramiz Gashi, dhe mbrojtësve të tyre, kurse aktgjykimi i
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.393/2004 datë 06.10.2004, vërtetohet.

- mbrojtësi i të akuzuarit Ramiz Gashi, av.Ramiz Krasniqi, për shkak të:
shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar të
gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënimin, duke
propozuar që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet gjykatës së
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shkallës së parë për rigjykim, ose të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga
akuza. Në kuptim të nenit 410 të KPPPK ka kërkuar që së bashku me të
mbrojturin e tij të njoftohen për seancën e kolegjit, dhe

mbrojtjes së tij në procedurën paraprake, sepse i njëjti vetë është deklaruar se
heq dorë nga avokati, pra nuk dëshiron mbrojtës, prandaj, në këtë drejtim nuk
qëndrojnë shkeljet e dispozitave të procedurës penale nga neni 403 par.2 pika 1
dhe 2 të KPPPK.

- i akuzuari Ramiz Gashi, pa përcaktuar bazat ankimore, me propozim
që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t'i kthehet gjykatës së shkallës së
parë në rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës konform dispozitës së nenit 410 të KPPPK
i njoftoi mbrojtësit dhe të akuzuarit, ku ishin prezentë mbrojtësit e të akuzuarve
Muharrem Gashi dhe Ramiz Gashi, të cilët dhanë ca sqarime nga thëniet e
ankesave të tyre dhe mbetën në pretendimet e bëra në ato, si dhe të akuzuarit
Muherrem Gashi dhe Ramiz Gashi të cilët i pranuan në tërësi thëniet e
mbrojtësve të tyre.
Nuk ishin prezent: mbrojtësi i të akuzuarit Emrush Gashi, avokati
Ramadan Berisha, i njoftuar me rregull për seancën e kolegjit dhe i akuzuari
Ramiz Gashi, për të cilin qëndron konstatimi nga Burgu Dubrava në Istog se
nga Gjykata Komunale në Prishtinë është arratisur.
Prokurori Publik i Kosovës i njoftuar me rregull për seancën e kolegjit
nuk ishte prezent, por me parashtresën e vet PPA.nr.115/2005 datë 11.03.2005
ka propozuar që ankesat e të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre të refuzohen si të
pabazuara, kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimet e
ankimuara konform dispozitës së nenit 415 të KPPPK (Kodi i Përkohshëm i
Procedurës Penale të Kosovës), dhe pas vlerësimit të pretendimeve ankimore,
gjeti se:
Ankesat janë të pabazuara.
Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale nga neni 403 par.1 pika 7 të KPPPK, sepse aktakuza është
shqyrtuar dhe zgjidhur në tërësi, ndërkaq vepra penale dhunimi nuk mund të
kryhet në bashkëkryerje, prandaj moszbatimi i dispozitës nga neni 23 i KPPK
me aktgjykimin e ankimuar është i drejtë.
Aktgjykimi i njëjtë nuk përmban shkelje esenciale nga dispozita e pikës
12 par.1 të nenit 403 të KPPPK, spese në të janë dhënë arsye të bindshme dhe të
qarta për faktet vendimtare, në bazë të vlerësimit të të gjitha provave të
administruara dhe të mbrojtjeve të të akuzuarve veç e veç e në lidhmëri me
njëra tjetrën, të cilat janë në përputhje me përmbajtjen e tyre. Prandaj, drejt
është zbatuar edhe dispozita e nenit 391 të KPPPK.
Përkitazi me të akuzuarin Emrush Gashi, nuk është shkelur e drejta e
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Përkitazi me thënien e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit Muharrem
Gashi, se avokati Nikë Lumezi së pari ka pasë autorizimin me mbrojtë këtë të
akuzuar e më pastaj ka përfaqësuar të dëmtuarën, nuk paraqet asnjë shkelje
ligjore, sepse i njëjti avokat nuk ka marrë pjesë në asnjë instancë procedurale
ndaj të akuzuarit Muharrem Gashi.
Aktgjykimi i ankimuar është marrë në bazë të gjitha provave të
administruara në seancë kryesore, respektivisht në bazë të deklaratës së të
dëmtuarës Shqipe Kaja, të dëgjuar edhe në cilësi të dëshmitares dhe ekspertizës
mjeko-ligjore, prandaj pretendimet ankimore se i njëjti është mbështetur vetëm
në deklaratën e të dëmtuarës dhe se nuk është zbatuar drejt dispozita nga neni
157 të KPPPK, nuk qëndrojnë.
Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje qenësore të dispozitave të
procedurës penale për të cilat kjo Gjykatë kujdeset detyrimisht, konform
dispozitës së nenit 415 të KPPPK.
Prandaj, në këtë drejtim ankesat janë të pabazuara.
Gjendja faktike në këtë çështje juriko-penale është vërtetuar në mënyrë
të drejtë dhe të plotë, sidomos nga deklaratat e të dëmtuarës Shqipe Kaja, e cila
tërë rastin kritik e përshkruan në mënyrë të detajizuar, se ditën kritike më datën
04.052004, rreth orës 15,00, ka qenë e marrur me dhunë dhe e futur në
automobilin e të akuzuarve, nga dy persona, për të cilët ka deklaruar se ata nuk
ishin prezentë në sallën e gjykimit, të cilët me veturë e dërgojnë në malet e
fshatit Mramor. Në veturë kanë qenë 5 veta të cilët me radhë e dhunojnë, prej
tyre i pari i akuzuari Ramiz Gashi, të cilin e dëmtuara Shqipe e ka njohur edhe
përpara, meqë me të më përpara ka kaluar, por marrëdhëniet i ka ndërprerë para
ca muajsh për arsye se i akuzuari Ramiz kishte qenë i arrestuar në Burgun e
Prizrenit, prandaj edhe në rastin kritik i ka thënë të dëmtuarës: "kjo është
hakmarrja e Prizrenit", duke iu kërcënuar me thikë, e detyron që e dëmtuara të
zhvishet dhe e dhunon e më pastaj me radhë vijnë të akuzuarit: Emrush Gashi
dhe Muharrem Gashi dhe dy persona të tjerë, të gjithë e dhunojnë, ku i akuzuari
Muharrem i bjen disa shuplaka të dëmtuarës, e përafërsisht pas 2 orësh, me
automobil e kthejnë në Prishtinë dhe e lënë në vendin e quajtur "Hani i Dilit". E
dëmtuara Shqipe Kaja, të akuzuarin Muharrem Gashi dhe Emrush Gashi i
identifikon gjatë identifikimit të bërë në polici, dhe atë të akuzuarin Muharrem
Gashi me numrin 2 ndërsa të akuzuarin Emrush Gashi me numrin 4. E
dëmtuara është kontrolluar menjëherë edhe nga eksperti i mjekësisë ligjore, ku
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janë konstatuar dëmtime në pjesët e trupit, përkatësisht në pjesët e gjoksit dhe
të skuqura në pjesët e organit seksual, me konstatim se në pjesën e gjoksit janë
konstatuar ndrydhje dhe hematome të bëra me besueshmëri të lartë nga
shtrëngimi me duar (mollza e gishtit), kurse të tjerat, skuqjet e shtypjes nga
dhëmbët, ndërkaq skuqjet në organin gjenital tregojnë për marrëdhënie
seksuale në afërsi kohore. Nga të gjitha këto prova gjykata e shkallës së parë
drejt ka përfunduar se të akuzuarit kanë pasë marrëdhënie seksuale me dhunë
me të dëmtuarën.
Me të drejtë gjykata e shkallës së parë nuk u ka kushtuar besim
mbrojtjeve të të akuzuarve, sepse ato janë në kundërshtim me deklaratën e të
dëmtuarës Shqipe Kaja dhe me provat e tjera të administruara. E dëmtuara
Shqipe Kaja edhe sipas bindjes së kësaj Gjykate nuk ka pasë arsye me iu
mveshë veprime inegziste të akuzuarve, që pretendohet në ankesat e të
akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre. Deklrata e të dëmtuarës në tërësi përputhet
edhe me konstatimin dhe mendimin e ekspertit të mjekësisë ligjore për
dëmtimet e konstatuara te ajo.

Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi
konform dispozitës së nenit 423 të KPPPK.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË

Procesmbajtësja,
Minire Xhambazi

Kryetari i kolegjit,
Gjuran Dema
Anëtarët e kolegjit:
Agim Krasniqi

Prandaj, në këtë drejtim ankesat janë të pabazuara.

Dr.Hamdi Podvorica
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Me një gjendje të tillë faktike të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të
plotë edhe ligji penal drejt është zbatuar kur është përfunduar se në veprimet e
të akuzuarve: Emrush Gashi, Muharrem Gashi dhe Ramiz Gashi, veç e veç,
formohen të gjitha elementët e veprës penale të dhunimit nga neni 193 par.3
pika 5 lidhur me par.1 të KPPK.

Avdi Dinaj

Prandaj, në këtë drejtim ankesat janë të pabazuara.
Duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin për
dënimin, Gjykata Supreme i pranon të gjitha rrethanat konstatimet dhe
vlerësimet për rrethanat e marra me rastin e caktimit të llojit dhe të lartësisë së
dënimit për çdo të akuzuar. Vendimi për dënim me aktgjykimin e ankimuar nuk
është arsyetuar në mënyrë të mjaftueshme, mirëpo duke patur parasysh se i
njëjti është arsyetuar në bazë të fakteve të konstatuara në dispozitiv, kjo
rrethanë nuk paraqet bazë e cila do të kishte për pasojë prishjen e aktgjykimit.
Kjo Gjykatë gjen se në anën e të akuzuarve ekzistojnë edhe rrethana rënduese
mënyra e vrazhdë e kryerjes së veprës penale. Prandaj, dënimet e shqiptuara
me aktgjykimin e ankimuar të akuzuarve janë në përputhje me intensitetin e
rrezikshmërisë shoqërore të veprave të kryera penale dhe me shkallën e
përgjegjësisë penale të të akuzuarve. Kjo gjykatë është e bindur se me këto
dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 34 të KPPK. Prandaj,
në këtë drejtim ankesat janë të pabazuara.
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[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesë për ndryshimin e dënimit]

Gjykata e Qarkut-Gjilan, me aktgjykimin P.nr.195/2004, datë
19.01.2005, të akuzuarin N. S., për veprën penale mbajtja në pronësi, në
kontroll, në posedim, ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328
par. 2 të KPPK-ës, konform nenit 390 par.1 nënpar.3 të Kodit të Përkohshëm të
Procedurës Penale, e ka liruar nga akuza. Shpenzimet e procedurës penale i
janë ngarkuar mjeteve buxhetore të Gjykatës.

Prokurori i Qarkut në Gjilan paraqiti ankesë kundër aktvendimit tëGjykata e
Qarkut of Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në
aktvendimin e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës
penale , dhe kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim apo
shfrytëzim të paautorizuar të armëve , dhe ishte liruar nga Gjykata e Qarkut
në Gjilan.
Gjykata Supreme ka vendosur se vendimi i Gjykatës së Qarkut ishte i qartë ,
drejtpërdrejt, dhe nuk përmban kundërshtime qoftë me vetveten apo me arsyet
tjera dhe provat e administruara . Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
ankesa e prokurorit të qarkut është e pabazuar.
Ap.nr.117/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar kolegji, Miftar Jasiqi dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në lëndën
penale ndaj të akuzuarit N. S. nga Gjilani, për veprën penale mbajtja në
pronësi, në kontroll, posedim, ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve, nga
neni 328 par.2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), duke
vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut-Gjilan, paraqitur
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut-Gjilan, P.nr.195/04, datë
19.01.2004, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 18.05.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut-Gjilan,
ndërsa aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut-Gjilan, P.nr.195/2004, datë
19.01.2005, vërtetohet.
A r s y e t i m i

137

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë Prokurori
Publik i Qarkut-Prishtinë për shkak të sjklejeve esenciale të dispozitave të
procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me
propozim që Gjykata Supreme aktgjykimin e kundërshtuar ta prishë dhe lënda
t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës mbajti seancën e kolegjit në pajtim me
nenin 410 të KPPPK-ës, në të cilën edhe pse pse i njoftuar me rregull nuk mori
pjesë Prokurori Publik i Kosovës por me parashtresën me shkrim
PPA.nr.117/2005 datë 9.03.2005, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik
të Qarkut-Prishtinë, të aprovohet si e bazuar ndërsa aktgjykimi i kundërshtuar
të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje
juridiko-penale, studioi aktgjykimin e kundërshtuar konform dispozitës së
nenit 415 të KPPPK-ës, vlerësoi pretendimet ankimore dhe konstatoi se:
-ankesa nuk është e bazuar.
Në ankesë prokurori pretendon se aktgjykimi i kundërshtuar përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 403 par.1 pika.12
të KPPPK-ës, sepse dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me
arsyetimin dhe përmbajtjen e shkresave të lëndës. Këto kundërthënie sipas
ankesës manifestohen në rrethanën se konkludimi i Gjykatës së Shkallës së
Parë i dhënë në arsyetimin e aktgjykimit se nga mbrojtja e të akuzuarit është
vërtetuar se i akuzuari nuk është furnizues dhe as posedues i pushkës së gjuetisë
është në kundërshtim me dëshminë e dëshmitarit E. M., dëshmia e të cilit fare
nuk vlerësohet në arsyetimin e aktgjykimit, e poashtu në arsyetimin e
aktgjykimit nuk përmendet se është shtjelluar si provë vërtetimi mbi
konfiskimin e përkohshëm të sendeve nga i akuzuari.
Kjo Gjykatë pretendimet e mësipërme ankimore i konsideron si të
pabazuara, aktgjykimi i kundërshtuar është i qartë, i kuptueshëm dhe konkret,
nuk ka kundërthënie qoftë me veten apo me arsyet dhe provat e administruara.
Gjykata e Shkallës së Parë ka bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të
administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe lidhur me to ka paraqitur
konkludimet e veta të cilat si të drejta i pranon edhe kjo Gjykatë. Në këtë
çështje juridiko-penale nuk është kontestuese se pushka e gjuetisë është gjetur
në shtëpinë e të akuzuarit N., ky fakt jo vetëm që vërtetohet nga dëshmia e
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dëshmitarit E. M., fotodokumentacioni hetues, raporti mbi marrjen e pushkës,
por edhe nga i akuzuari i cili me rastin e bastisjes së shtëpisë vullnetarisht e ka
lajmëruar policinë për armën, por mohon njëkohësisht se arma-pushka
egjuetisë është e tij.

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 328 (1) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - kualifikimi juridik - ankesë për ndryshimin e
dënimit]

Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar ose jo i plotë i gjendjes
faktike prokurori publik në ankesë pretendon se Gjykata e Ghkallës së Parë
nuk e ka vërtetaur faktin se shtëpia ku është gjetur arma është pronësi e
përbashkët e të akuzuarit N. dhe e vëllait të tij N. S., me tutje konteston
konkludimin e Gjykatës së çështjes se pushka e gjuetisë e gjetur në shtëpinë e të
akuzuarit nuk është e tij por e vëllait të tij bazuar vetëm në librezën e antarësisë
së shoqatës së gjuetarëve sepse shoqata e gjuetarëve nuk ka autorizim të
lëshojë leje për posedimin e armëve, ndërsa pushka e gjuetisë është gjetur në
dhomën e të akuzuarit.

Prokurori i Qarkut në Prishtinë paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Prishtinë, duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i Gjykatës së
Qarkut ishte tejet i butë dhe propozoi që Gjykata të shqipton dënim efektiv me
burg .
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim apo
shfrytëzim të paautorizuar të armëve , ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar
me dënim me kusht me 10 muaj burg , i cili nuk do të ekzekutohet nëse i
akuzuari nuk përsërit veprën penale për dy vjetët e ardhshme.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë kishte zbatuar
gabimisht kodin penal kur ka gjetur se veprimet e të akuzuarit përbëjnë
elemente të dy veprabe penale. Gjykata Supreme ka vendosur se rasti përkatës
kishte të bëjë me një vepër penale për shkak se ka të bëjë me një palë të dëmtuar
dhe se kishte ndoshur gjatë një kontinuiteti kohor.
Gjykata Supreme ka vendosur se shqiptimi i dënimit me kusht nuk është në
përpjestim me intenstitetin të rrezikut ndaj vlerës së mbrojtur. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e prokurorit të qarkut ishte pjesërisht e
bazuar.

Edhe këto pretendime ankimore janë të pabazuara sipas vlerësimit të
kësaj Gjykate. Qëndron fakti se shoqata e gjuetarëve nuk është organ që lëshon
leje për posedimin e armëve, mirëpo nga libreza e antarësisë është vërtetuar se
pushka e gjuetisë nuk i takon të akuzuarit por vëllait të tij, ndërsa sipas
Rregullores së UNMIK-ut nr.2001/7, për autorizimin e posedimit të armëve në
Kosovë, pushkët e gjuetisë ju lejohet qytetarëve t'i mbajnë pa leje vetëm në
shtëpi, ndërsa pushka e gjuetisë në rastin konkret është gjetur në shtëpi,
irelevante është vendi ku është gjetur arma dhe fakti se shtëpia a është pronësi e
përbashkët e të akuzuarit dhe vëllait të tij.
Duke pasur parasysh rrethanat e lartcekura, arsyet me detale të
theksuara në aktgjykimin e kundërshtuar, rezulton si i drejtë dhe i ligjshëm
konkludimi i Gjykatës së çështjes se i akuzuari nuk është kryerës i veprës
penale për të cilën është akuzuar.
Nga sa u tha më lart e në kuptim të dispozitës së nenit 423 të KPPPK-ës
u vendos në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap.nr.117/2005, datë 31.5.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj

Anëtarët e kolegjit
Miftar Jasiqi
Avdi Dinaj

Ap.nr.133/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Miftar Jasiqi dhe Mr.sc.Fejzullah Hasani, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarit Sh. H., nga Shtimja, për dy veprëa penale mbajtja në
pronësi, në kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni
328 par.1 të KPPK, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut
Prishtinë të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë,
P.nr.303/2004 datë 24.01.2005, në seancën e mbajtur konform dispozitës së
nenit 410 të KPPPK, më datë 7.06.2005, mori këtë

Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli

A K T GJ Y K I M
Me aprovimin e pjesshëm të ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut
Prishtinë, e detyrimisht ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë,
P.nr.303/2004 datë 24.01.2005, përkitazi me cilësimin juridik dhe sanksionin
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penal ashtu që i akuzuari Sh. H. shpallet fajtor për një vepër penale mbajtja në
pronësi, në kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga
neni 328 par.1 të KPPK në vazhdim dhe për këtë vepër gjykohet me dënim me
gjobë prej 1.000 €, të cilin dënim obligohet që ta paguajë në afatin prej 15
ditësh nga dita kur aktgjykimi merr formë të prerë, e nëse ky dënim nuk mund
të ekzekutohet edhe me dhunë, atëherë i njëjti do të zëvendësohet me dënim me
burg duke llogaritur 15 € për një ditë burgim.

Mbrojtësi i të akuzuarit në seancë pasi sqaroi disa nga pretendimet ankimore,
ngeli pranë propozimeve të bëra në ankesë, kurse i akuzuari në tërësi pranoi
mbrojtjen e mbrojtësit të tij.

A r s y e t i m

Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën PPA.nr.103/2005 datë
24.02.2005, ka propozuar që ankesat e të akuzuarit, mbrojtësit të tij dhe të
dëmtuarit të refuzohen si të pabazuara, kurse aktgjykimi i ankimuar të
vërtetohet. Në seancë nuk mori pjesë edhe pse është njoftuar me rregull.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës së bashku me aktgjykimin
e ankimuar të cilin e studioi në kuptim të dispozitës nga neni 415 të KPPPK dhe
pasi vlerësoi pretendimet ankimore, gjen se:

Gjykata e Qarkut Prishtinë, të akuzuarin Sh. H. e ka shpallur fajtor për
dy vepra penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të
paautorizuar të armëve nga neni 328 par.1 të KPPK dhe për këto dy vepra i ka
shqiptuar dënim. Për veprën penale nën I të dispozitivit i është caktuar dënimi
me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, kurse për veprën penale nën II të
dispozitivit i është caktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë)
muajsh dhe është gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një)
viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim
prej datës 14.09.2004 deri më datë 13.10.2004. I akuzuari është detyruar t'i
paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të
Gjykatës, në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. Të
akuzuarit i është shqiptuar dënimi plotësues, marrja e pushkës së gjuetisë,
kalibër 12 mm me numër serik 3536 i prodhimit rus.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor kanë paraqitur ankesa:

Ankesat e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij janë të pabazuara, kurse
ankesa e të dëmtuarit është e pasafatshme.
Pretendimet ankimore se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë
përmban shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale parashikuar me
nenin 403 par.1 pika 12 e KPPPK, për shkak se dispozitivi i aktgjykimit është i
pakuptueshëm, nuk përmban arsye për faktet vendimtare, se arsyerat e dhëna
janë në kundërthënie në mes veti dhe se ekziston kundërthënie e
konsiderueshme në mes arsyerave të aktgjykimit për përmbajtjen e
dokumenteve dhe procesverbaleve për deklaratat e dhëna në procedurë dhe
vetë atyre dokumentave dhe procesverbaleve, nuk arsyetohen fare. Kjo
Gjykatë duke studiuar aktgjykimin e ankimuar detyrimisht, në kuptim të
dispozitës nga neni 415 të KPPPK, gjen se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban
shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale.

- I akuzuari, nëpërmjet av. Halit Azemi nga Gjilani, për shkak të:
shkeljes qenësore të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe
jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënim,
me propozim që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe çështja t'i kthehet
gjykatës së shkallës së parë për rigjykim, ose të ndryshohet përkitazi me
vendimin për dënim ashtu që i akuzuari të lirohet nga dënimi,

Pa bazë ankimohet aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë se gjendja
faktike është e vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë. Duke pasur
parasysh se i akuzuari në seancë kryesore e ka pranuar fajësinë për të gjitha
pikat e aktakuzës, në kuptim të dispozitës nga neni 402 par.2 të KPPPK,
përjashtohet mundësia e ankimimit të aktgjykimit për bazën ankimore,
vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike.

- Mbrojtësi i të akuzuarit, av.Avdullah Ismajli, nga Gjilani, për shkak të
vendimit për dënim, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet
përkitazi me vendimin për dënim dhe i akuzuari të lirohet nga dënimi, apo t'i
shqiptohet dënim më i butë, dhe

Janë të pabazuara pretendimet ankimore se aktgjykimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë përmban shkelje të ligjit penal.

- I dëmtuari, për shkak të vendimit për dënim, me propozim që
aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me vendimin për dënim, ashtu
që i akuzuari të lirohet nga aktakuzar
Kjo Gjykatë seancën e mbajti në kuptim të dispozitës nga neni 410 të
KPPPK, në të cilën morën pjesë i akuzuari dhe mbrojtësi i tij av.Halit Azemi.
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Drejtë ka vendosur gjykata e shkallës së parë kur ka gjetur se në
veprimet e të akuzuarit sajohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të
veprës penale të vrasjes nga pakujdesia nga neni 149 të KPPK dhe të veprës
penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose shfrytëzim të
Paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK. I akuzuari në procedurën e
konfirmimit të aktakuzës dhe në seancën kryesore ka pranuar fajësinë për të
gjitha pikat e aktakuzës, ndërsa Gjykata e Shkallës së Parë drejtë ka zbatuar
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dispozitat nga neni 315 par.1 dhe 359 par.2 të KPPPK.
Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se vendimi për dënim me
aktgjykimin e ankimuar është i kundërligjshëm dhe i ashpër.
Gjatë matjes së dënimit me aktgjyjimin e ankimuar të akuzuarit i janë
njohur rrethana lehtësuese dhe në mungesë të rrethanave rënduese, për veprat
penale për të cilat është shpallur fajtor, i është shqiptuar dënimi unik me burg
në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj. Rrethanat lehtësuese të
njohura të akuzuarit me aktgjykimin e ankimuar si drejtë të vlersuara i pranon
edhe kjo Gjykatë. Në ankesa nuk është paraqitur asnjë rrethanë lehtësuese e
cila ka ekzistuar në kohën e marrjes së aktgjykimit të ankimuar por ka ngelur e
pa vlerësuar, e as ndonjë rrethanë lehtësuese e cila është paraqitur pas marrjes
së aktgjykimit e cila do të kishte ndikim që vendimi për dënim të jetë më i butë,
krahasuar me të shqiptuarin me aktgjykimin e ankimuar.
Kjo gjykatë gjen se vendimi për dënim i shqiptuar të akuzuarit në
aktgjykimin e ankimuar është në përputhshmëri me intensitetin e
rrezikshmërisë shoqërore të veprave penale dhe përgjegjësinë penale të të
akuzuarit, me të cilin mund të pritet se do të arrihet qëllimi i dënimit i
parashikuar me dispozitën nga neni 34 i KPPPK dhe i cili do të ndikojë që në të
ardhmen i akuzuari të përmbahet nga kryerja e veprës së njëjtë apo të ngjashme
penale e gjithashtu do të ndikojë edhe te të tjerët që të përmbahen nga kryerja e
veprave penale.
Duke pasur parasysh se i dëmtuari aktgjykimin e ankimuar e ka pranuar
me datë 14.01.2005, ndërsa ankesën e tij Gjykata e Shkallës së Parë e ka
pranuar me datë 01.02.2005, respektivisht pas afatit ligjor prej 15 ditësh nga
dita e pranimit të aktgjykimit, ankesa hidhet si e pasafatshme. Qëndron edhe
fakti se i dëmtuari nuk e ka paralajmëruar ankesën parashikuar me nenin 400
par.1 të KPPPK.
Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të dispozitës nga neni 421 dhe
423 të KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap.nr. 133/2005, datë 04.05.2005
Procesmbajtësje,
Mejreme Memaj

Anëtarët e kolegjit,
Gjuran Dema
Mr.sc.Fejzullah Hasani

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 193 (3) ((1)) ((2))
KPPK - përdhunimi - ankesë për prishjen e aktgjykimit / ndryshimin e
dënimit - shkelje e të drejtës materiale - shkelje e KPPPK-së - vërtetimi i
gabuar i gjendjes faktike - neni 157 -neni 391 KPPPK- neni 403 KPPPK]
Prokurori i Qarkut në Prishtina paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i
Gjykatës së Qarkut ishte tejet i butë dhe propozoi të shqiptohet një dënim më të
rëndë.
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin
e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale dhe kishte
bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte akuzuar për dhunim, ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar
me 1 vjet dhe 6 muaj burg .
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut nuk ka marrë parasysh
ndonjë rrethanë rënduese dhe se dënimi i Gjykatës së Qarkut nuk ishte
llogaritur si duhet për të arritur qëllimin e dënimit të parashikuar me ligj.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e prokurorit të qarkut ishte e
bazuar.
Ap.nr.160/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Agim Krasniqi, kryetar, Gjuran Dema, Miftar Jasiqi, Dr. Hamdi Podvorica dhe
Mr.sc.Fejzullah Hasani, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Mejreme
Memaj, procesmbajtëse, në lëndën penale të akuzuarit L. H., për shkak të
veprës penale dhunimi nga neni 193 par.3 nën par.1 dhe 2 të KPPK, duke
vendosur përkitazi me ankesat e Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë dhe
mbrojtësit të të akuzuarit av. Ahmet Gjinovci nga Prishtina, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr.406/2004 datë 10.11.2004,
në seancën e kolegjit të mbajtur në kuptim të dispozitës nga neni 410 të
KPPPK, me datë 24.05.2005, mori këtë:

Kryetari i kolegjit
Avdi Dinaj
A K T GJ Y K I M
Me pranimin e ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë,
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr.406/2004 datë 10.11.2004,
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ndryshohet përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që Gjykata Supreme të
akuzuarin L. H. për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor e gjykon me
dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin ia
llogaritë kohën e kaluar në paraburgim prej datës 30.06.2004 deri më datë
10.11.2004.

Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës së bashku me aktgjykimin
e ankimuar të cilin e studioi në kuptim të dispozitës nga neni 415 i KPPPK dhe
pasi vlerësoi pretendimet ankimore, gjen se:
Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë është e bazuar, kurse
ajo e mbrojtësit të akuzuarit është e pabazuar.

Ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit L. H. refuzohet si e pabazuar.
A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr.406/2004 datë
10.11.2004, i akuzuari L. H. është shpallur fajtor për vepër penale dhunimi nga
neni 193 par.3 nën par.1 dhe 2 të KPPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në
kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj në të cilin i është llogaritur koha e
kaluar në paraburgim prej datës 30.06.2004 deri më datë 10.11.2004. I
akuzuari është liruar nga detyrimi i pagesës të shpenzimeve të procedurës
penale dhe të paushallit gjyqësor.
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor kanë paraqitur ankesa:
- Prokurori Publik i Qarkut në Prishtinë, për shkak të vendimit për
dënim, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me
vendimin për dënimin, ashtu që të akuzuarit t'i shqiptohet dënim me burgim në
kohëzgjatje më të madhe, dhe
- Mbrojtësi i të akuzuarit, për shkak të: shkeljes qenësore të dispozitave
të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe
shkeljes së ligjit penal, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe
çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Kjo Gjykatë, seancën e mbajti në kuptim të dispozitës nga neni 410 të
KPPPK, në për të cilën i njoftoi të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij, por ata nuk
ishin të pranishëm.
Prokurori Publik i Kosovës me parashtresën PPA.nr.160/2005 datë
23.03.2005, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë
të pranohet si e bazuar, kurse ajo e mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet. Në
seancë nuk mori pjesë edhe pse është njoftuar me rregull.
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Pretendimet ankimore se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë
përmban shkelje qenësore të dispozitave të procedurës penale parashikuar me
nenin 403 par.1 pika 12 e KPPPK, për shkak se dispozitivi i aktgjykimit është
në kundërshtim me arsyerat dhe me shkresat e lëndës, nga se në dispozitiv
thuhet se vepra penale është kryer me datë 20.06.2004 kurse në arsyetim me
datë 29.06.2004, janë të pabazuara.
Koha e kryerjes së veprës penale si dhe lëshimet e tjera të paraqitura me
aktgjykimin e ankimuar, janë përmirësuar me aktvendimin e Gjykatës së
Shkallës së Parë P.nr.406/2004 datë 17.02.2005, kopjen e të cilit e ka pranuar i
akuzuari dhe mbrojtësi i tij. Me këtë aktvendim janë përmisuar lëshimet e
paraqitura me aktgjykimin e ankimuar, ashtu që koha e kryerjes së veprës
penale merret data 29.06.2004. Pretendimet ankimore se ekziston
kundërthënia e konsiderueshme në mes të arsyerave të aktgjykimit të ankimuar
për përmbajtjen e dokumenteve dhe procesverbaleve për deklaratat e dhëna në
procedurë dhe vet atyre dokumentave dhe procesverbaleve, nuk arsyetohet
fare. Kjo Gjykatë duke u kujdesur detyrimisht në kuptim të dispozitës nga neni
415 të KPPPK, gjen se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje qenësore të
dispozitave të procedurës penale.
Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se me aktgjykimin e ankimuar
gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë, për shkak se
provat materiale nuk janë vlerësuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë.
Me vlerësimin e drejtë të deklaratës të dëmtuarës M. M., e dëgjuar edhe
në cilësi të dëshmitares, raportet mjekësore të lëshuar në emër të saj të datës
30.06.2004 dhe fotodokumentacionet dhe duke vlerësuar në kuadër të këtyre
provave edhe deklaratat e dëshmitarëve Z. R., A. P. dhe S. B., Gjykata e
Shkallës së Parë në mënyrë të drejtë dhe të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike
dhe ka ardhur në përfundim të drejtë kur ka gjetur se i akuzuari L. H. me dashje
e ka detyruar të dëmtuarën M. në marrëdhënie seksuale, duke i thënë që ajo të
hy në shtëpinë e tij, meqenëse në shtëpi janë bashkshorti dhe fëmijët e tij, e pasi
e ka bindur të dëmtuarën në momentin kur ajo ka hyrë në shtëpi, ai ia mbyllë
derën me çelës, fillon ta grushtojë dhe shqelmojë duke i shkaktuar lëndime në
pjesë të trupit të paraqitura më hollësisht në dispozitiv të aktgjykimit të
ankimuar, e pasi e then rezistencën e të dëmtuarës, me të kryen aktin seksual.
Pretendimet ankimore se nga deklaratat e dëshmitarëve është vërtetuar
se vetë e dëmtuara i ka dhënë alkool të akuzuarit dhe pastaj e ka marrë për dore
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të dehur nga kafeneja, nuk e përjashton përgjegjësinë penale të tij, pasi i
akuzuari veprimet inkriminuese në drejtim të kryerjes së veprës penale për të
cilën është shpallur fajtor me aktgjykimin e ankimuar i ndërmorri pasi të
dëmtuarën me paraqitjen e fakteve të rrejshme e vendosi në shtëpinë e tij. Fakti
se e dëmtuara i ka sjellë alkool të akuzuarit derisa ai ka qenë në treg e pastaj i ka
ndihmuar atij që ta dërgojë në shtëpinë e tij, nga kafeneja ku ka qenë duke u
kotur, nuk paraqesin arsye të cilat përjashtojnë përgjegjësinë penale të
akuzuarit, por përkundrazi keqpërdorim ndaj mirësjelljes së saj.
Nga gjendja faktike e vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, me
aktgjykimin e ankimuar drejtë është zbatuar ligji penal dhe drejtë ka vendosur
Gjykata e Shkallës së Parë kur ka gjetur se në veprimet e të akuzuarit L. H.
qëndrojnë të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale
dhunimi nga neni 193 par.3 nën par.1 dhe 2 të KPPK. I akuzuari para dhe gjatë
Dhunimit duke përdorur forcë i ka shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarës
duke e torturuar dhe duke e trajtuar në mënyrë jo njerëzore që si pasojë ka pasur
çrregullim të rëndë të shëndetit fizik dhe shpirtëror të saj, prandaj pretendimet
ankimore se ligji penal me aktgjykimin e ankimuar është zbatuar në dëm të të
akuzuarit, janë të pabazuara.

Nga sa u parashtrua më lart e në kuptim të dispozitës nga neni 426 të
KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.160/2005, datë 14.05.2005
Procesmbajtëse,
Mejreme Memaj

Thëniet ankimore të Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë se vendimi
për dënim me aktgjykimin e ankimuar nuk i përgjigjet intensitetit të
rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe se me të nuk mund të arrihet
qëllimi i dënimit, janë të bazuara, kurse thëniet e mbrojtësit të të akuzuarit se
vendimi për dënim është i kundërligjshëm, si pasojë e mos vërtetimit të
ekzistimit të veprës penale në anën e tij, janë të pabazuara.
Rrethanat lehtësuese të njohura të akuzuarit gjatë matjes së dënimit me
aktgjykimin e ankimuar, si drejtë të vlerësuara i pranon edhe kjo Gjykatë. Edhe
pse të akuzuarit gjatë matjes së dënimit nuk i është marrë asnjë nga rrethanat
rënduese, aktgjykimi i ankimuar u ndryshua përkitazi me vendimin për dënim
duke pasur parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale për të cilin
është shpallur fajtor i akuzuari, ashtu që i njëjti për veprën penale për të cilën
është shpallur fajtor u gjykua me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite
e 6 (gjashtë) muaj.
Dënimi i shqiptuar të akuzuarit me këtë aktgjykim është në
përputhshmëri me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe
shkallën e përgjegjësisë penale të tij, me të cilin mund të pritet që do të arrihet
qëllimi i dënimit i parashikuar me dispozitën nga neni 34 të KPPK, ashtu që ky
dënim në të ardhmen do të ndikojë që i akuzuari të përmbahet nga kryerja e
veprave penale dhe të ndikojë në rehabilitimin e tij, e gjithashtu të ndikojë edhe
te të tjerët që të përmbahen nga kryerja e veprave penale.
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Anëtarët e kolegjit,
Gjuran Dema
Miftar Jasiqi
Dr.Hamdi Podvorica
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Kryetari i kolegjit,
Agim Krasniqi

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS

VENDIMET PENALE

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi Kodin Penal - Neni 327 (2) KPPKNeni 20 KPPK- Furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi ose shitja e
paautorizuar e armëve - ankesë për ndryshimin e dënimit]

A r s y e t i m i

Prokurori i Qarkut nëPrizren paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Prizren, duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i Gjykatës së
Qarkut ishte tejet i butë dhe propozoi të shqiptoi një dënim më të rëndë.
I pandehuri ishte akuzuar për furnizimi, transportimi, prodhimi, shkëmbimi
apo shitja e paautorizuar e armëve, ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me 5
muaj burg .
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë kishte tejçmuar
rrethanat lehtësuese dhe shqiptoi dënimin me burg i cili nuk është në
përpjestim me intenstitetin të rrezikut shoqëror dhe shkallës së përgjegjësisë
penale. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e prokurorit të
qarkut është e bazuar.

Gjykata e Qarkut Prizren, me aktgjykimin P.nr.214/2004 datë 14 janar
2005, të akuzuarin B. Th. e ka shpallur fajtor për veprën penale furnizimi,
transporti, prodhimi, këmbimi ose shitja e paautorizuar e armëve në tentativë
nga neni 327 par.2 lidhur me nenin 20 të KPPK dhe e ka gjykuar me dënim
burgu në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajsh; e ka obliguar që t'i paguajë
shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe
50 € në emër të shumës paushalle.
Ndaj të akuzuarit është shqiptuar masa e sigurisë marrja e 720 fishekëve
të pushkës automatike të kal.7,622 mm, 250 copë fishekë të pushkës së gjuetisë
të kal. 12mm, 100 fishekë të revoles së kal. 7,62, një revole të tipit QZ
"Zbrojevka" me nr. serik 694965 e kal. 7,55mm, një karikatorë me 6 fishekë të
kal. 7,55mm si mjete të kryerjes së veprës penale.

Ap.nr.165/2005
Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur Prokurori Publik i Qarkut
Prizren vetëm përkitazi me vendimin për dënimin, me propozim që kjo
Gjykatë aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë, ashtu që të akuzuarit, për veprën
penale për të cilën është shpallur fajtor, t'i shqiptojë dënim më të ashpër

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Zait Xhemajli, kryetar, Avdi Dinaj e Miftar Jasiqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e
bashkëpunëtores profesionale Drita Rexhaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarit B. Th., nga fshati Rogovë, komunë e Gjakovës, për
veprën penale furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi ose shitja e
paautorizuar e armëve në tentativë nga neni 327 par.2 lidhur me nenin 20 të
KPPPK, duke vendosur lidhur me ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut
Prizren, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prizren,
P.nr.214/2004 datë 14 janar 2005, në seancën e kolegjit të mbajtur më 28
qershor 2005, mori këtë

Gjykata Supreme mbajti seancën e kolegjit, në të cilën edhe pse të
njoftuar me rregull i akuzuari, mbrojtësi i tij av. Nexhat Elshani nga Prizreni si
dhe Prokurori Publik i Kosovës, nuk morën pjesë, por Prokurori Publik i
Kosovës me propozimin me shkrim PPA.nr.165/2005 datë 30.03.2005, ka
propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut të aprovohet si e bazuar.
Gjykata Supreme i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko
penale, studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës së nenit 415 të
KPPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë gjeti se:
Ankesa është e bazuar.

A K T GJ Y K I M

Me aprovimin e ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut Prizren,
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr.214/2004 datë 14 janar 2005,
ndryshohet përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që Gjykata Supreme të
akuzuarin B. Th., për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, e gjykon
me dënim burgu në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajsh, në të cilin i llogaritet koha
e kaluar në paraburgim prej 9 dhjetor 2004 gjer më 14 janar 2005.
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Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkelje
esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë kjo Gjykatë e
shqyrtoi atë edhe në këtë aspekt konform dispozitës së nenit 415 të KPPK dhe
gjeti se nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të
cilat do të kushtëzonin prishjen e tij. Po ashtu, as gjendja faktike e vërtetuar nga
Gjykata e Shkallës së Parë nuk kontestohet, prandaj ajo nuk ka qenë objekt
shqyrtimi nga ana e kësaj Gjykate.
Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata
Supreme gjen se ankesa e paraqitur është e bazuar. Si rrethana lehtësuese, të
cilat Gjykata e Shkallës së Parë i ka njohur të akuzuarit kanë qenë: pranimi i
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veprës penale, sjellja korrekte para Gjykatës, pa dënueshmëria e tij kurse
rrethana rënduese nuk ka gjetur.

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 297 (5) KPPK
rrezikimi i trafikut publik - neni 358 KPPPK - deklarimi i fajësisë - neni
358 KPPPK - neni 403 KPPPK- rrethanat lehtësuese - neni 64 KPPK -neni
66, 42, 43 i KPPPK-së]

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, Gjykata e Shkallës së Parë i ka
mbivlerësuar rrethanat lehtësuese dhe ka shqiptuar dënim me burg si në
dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, i cili nuk është në përpjestim me
intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe me
shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si ekzekutor, duke pasur
parasysh se te i akuzuari është gjetur sasi e madhe e municionit të ndryshëm, si
dhe revolja, sipas të akuzuarit kanë qenë të dedikuara për tregti, që paraqet
rrezikshmëri të lartë shoqërore.
Prandaj, duke i pasur parasysh këto rrethana, kjo Gjykatë të akuzuarit i
shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me bindje se do të arrihet
qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitën e nenit 34 të KPPK.
Nga sa u tha më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 426 të KPPPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.165/2005, datë 28 qershor 2005
Procesmbajtëse,
Drita Rexhaj

Anëtarët e kolegjit,
Avdi Dinaj
Miftar Jasiqi

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin
e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale , dhe
kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte akuzuar për rrezikimin e trafikut publik, ishte shpallur fajtor
dhe ishte dënuar me 1 vjet burg
Gjykata Supreme ka vendosur se nuk ka bazë për kundërshtimin e aktvendimit
të Gjykatës së shkallës së parë për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike duke marrë parasysh se i pandehuri është deklaruar fajtor gjatë
shqyrtimit kryesor në secilën pikë të aktakuzës. . Gjykata Supreme ka vendosur
se Gjykata e shkallës së parë kishte zbatuar drejtë nenin 351 (1) dhe 359(2) të
KPPPK-së. Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut nuk kishte
vlertësuar rrethanat lehtësuese dhe kishte shqiptuar dënimin i cili nuk ishte në
përpjestim me intensitetin e rrezikut shoqëror dhe shkallës së përgjegjësisë
penale. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës
është pjesërisht e bazuar.
Ap.nr.180/2005

Kryetari i kolegjit,
Zait Xhemajli

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Miftar Jasiqi, kryetar, doc.dr. Hamdi Podvorica dhe mr.sc.Fejzullah Hasani,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi, procesmbajtëse,
në çështjen penale kundër të akuzuarit H. H. nga fshati Gllavnik i Komunës së
Podujevës, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik, të parashikuar
nga neni 297 par.5 të KPPK-së, përkitazi me ankesën e të akuzuarit H. H. të
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.347/2004
datë 23.02.2005, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 410 të
KPPPK-së, më 24.05.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Me pranimin e pjesshëm të ankesës së të akuzuarit H. H., ndryshohet
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.347/2004 datë 23.02.2005,
vetëm përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që Gjykata Supreme për
veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, pas zbutjes së dënimit sipas
nenit 66 të KPPK-së dhe me zbatimin nenit 42 dhe 43 të KPPK-së, të akuzuarin
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e gjykon me dënim të kushtëzuar, duke i shqiptuar dënimin me burgim në
kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari nuk
kryen vepër tjetër penale në afatin prej 2 (dy) vjetësh.

KPPPK-së, se nuk i është dhënë mundësi të akuzuarit të deklarohet për
pranimin e fajësisë për secilën pikë të aktakuzës dhe se aktgjykimi është i
kundërligjshëm.

A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me aktgjykimin P.nr.347/2004 datë
23.02.2005, të akuzuarin H. H. e ka shpallë fajtor për veprën penale rrezikimi i
trafikut publik të parashikuar nga neni 297 par.5 të KPPK-së dhe për këtë vepër
penale e ka gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin i
ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim prej 20.04.2004 deri më
02.06.2004. E ka detyruar që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë 100 €
dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës
në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. Për realizimin e
kërkesës pasurore-juridike të dëmtuarën S. M. e ka udhëzuar në kontest civil.
Kundër këtij aktgjykimi ka ushtruar ankesë të afatshme i akuzuari H. H.
për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së
ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së
ligjit penal dhe për shkak të vendimit për sanksionin penal, me propozim që
Gjykata Supreme e Kosovës aktgjykimin e ankimuar ta prishë dhe çështjen t'ia
kthejë Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim dhe vendim, ose ta ndryshojë
përkitazi me vendimin për dënimin ashtu që të akuzuarin ta gjykojë me dënim
të kushtëzuar. Ka kërkuar që ai dhe mbrojtësi i tij av. Hasan Rexha të njoftohen
për seancën e kolegjit.
Gjykata Supreme mbajti seancën e kolegjit konform nenit 410 të
KPPPK-ës, në të cilën mbrojtësi i të akuzuarit dhe i akuzuari pasi sqaruan
pretendimet ankimore të parashtruara, ngelën pranë propozimeve të bëra në
ankesë.
Prokurori Publik i Kosovës ka propozuar në shkresën PPA.nr.180/2005
datë 26.04.2005, që ankesa e të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar kurse
aktgjykimi i kundërshtuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme, pas shqyrtimit të shkresave të kësaj çështje juridike
penale, studimit të aktgjykimit të ankimuar lidhur me nenin 415 të KPPPK-ës,
vlerësimit të pretendimeve ankimore në ankesë, gjeti se:
Ankesa e të akuzuarit është pjesërisht e bazuar.
Në ankesën e ushtruar pretendohet se aktgjykimi i ankimuar përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale neni 403 par.1 nënpar.9 të
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Gjykata Supreme gjen se Gjykata e Shkallës së Parë drejt ka zbatuar
dispozitat e nenit 358 të KPPPK-së, andaj pretendimet ankimore se nuk i është
dhënë mundësia të akuzuarit të deklarohet për të gjitha pikat e aktakuzës për
pranimin e fajësisë dhe se aktgjykimi është i kundërligjshëm, janë të
pabazuara. Nga shkresat e lëndës rezulton se në shqyrtimin kryesor i akuzuari e
ka pranuar fajësinë për tërë aktakuzën. Me pranimin e fajësisë të akuzuarit
është pajtuar edhe trupi gjykues dhe as i akuzuari e as mbrojtësi i tij nuk kanë
paraqitur vërejtje sa i përket pranimit të fajësisë të akuzuarit për tërë akuzën.
Nga kjo rrjedhë se Gjykata e Shkallës së Parë ka zbatuar drejtë dispozitat e
nenit 358 të KPPPK-së dhe ka marrë aktgjykim të ligjshëm.
As pretendimet ankimore se aktgjykimi i kundërshtuar përmban
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 403 par.1 nën
par.8 dhe nga neni 402 par.3 të KPPPK, për shkak se bazohen në prova të
papranueshme dhe se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe
jo të plotë, nuk qëndrojnë. Në bazë të nenit 402 par.2 të KPPPK-së, kur i
akuzuari ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe trupi gjykues
është pajtuar me pohimin e tillë, konsiderohet se edhe gjendja faktike është
vërtetuar në mënyrë të saktë dhe të plotë, ashtu që as ndaj aktgjykimit nuk
mund të ushtrohet ankesë për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të
gjendjes faktike. Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban as shkelje të tjera
esenciale për të cilat Gjykata i shqyrton sipas detyrës zyrtare, e të cilat kishin
për ta kushtëzuar prishjen e këtij aktgjykimi.
Qëndron fakti se Gjykata e Shkallës së Parë në kundërshtim me
dispozitat e nenit 387 par.1, aktgjykimin e bazon edhe në prova të cilat nuk i ka
proceduar në shqyrtim gjyqësor, si: mendimi dhe konstatimi i ekspertit të
trafikut datë 06.05.2004 dhe shikimi i fotodokumetacionit të vendngjarjes,
mirëpo, kjo Gjykatë gjen se në çështjen konkrete juridike ky lëshim nuk ka
peshën e ndikimit të prishjes së aktgjykimit të ankimuar, sepse duke marrë
parasysh pranimin e fajësisë së të akuzuarit për tërë aktakuzën dhe pajtimin e
trupit gjykues me këtë, edhe pa këto prova, do të merrej i njëjti aktgjykim. Pra,
është zbatuar drejt edhe ligji penal.
Pretendimi ankimore përkitazi me vendimin për dënimin është i bazuar.
Gjykata e Shkallës së Parë, duke i vlerësuar rrethanat plotësuese dhe rënduese
të cilat ndikojnë në llojin dhe në lartësinë e sanksionit penal, në mbështetje të
nenit 64 të KPPK-së, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin merr parasysh
faktin se ai më parë nuk ka qenë i akuzuar, se ishte i moshuar, ndaj tij nuk
zhvillohet procedurë tjetër penale, se është at i 5 fëmijëve dhe i gjendjes së
vështirë ekonomike, ndërsa rrethana veçanërisht rënduese nuk ka gjetur,
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rrethana këto të cilat i parovon edhe kjo Gjykatë. Mirëpo, sipas vlerësimit të
Gjykatës Supreme, është dashur të kihet parasysh si rrethanë
lehtësuese edhe sjelljen korrekte para dhe pas kryerjes së veprës penale të
akuzuarit, pendimi i tij i thellë, ndërsa si rrethanë veçanërisht lehtësuese
gjendjen e tij të rëndë shëndetësore, i cili vuan nga sëmundja Diabetes mellitus
dhe gangrena, përça i janë amputuar gishtrinjtë e këmbës së djathtë dhe lëvizë
me vështirësi.
Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e lartëpërmendura,
sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, duhet zbutur dënimi me aplikimin e
dispozitave të nenit 66 dhe me zbatimin edhe të nenit 42 dhe 43 të KPPPK-së, të
akuzuarit t'i shqiptohet dënimi i kushtuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,
sepse ky sanksion penal është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë
shoqërore të veprës së kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të
akuzuarit si ekzekutor dhe se me të do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i
parashikuar me dispozitën e nenit 34 të KPPK, që të parandalojë kryerësin nga
kryerja e veprave penale në të ardhmen, që të bëjë rehabilitimin e tij dhe që të
përmbajë persona të tjerë nga kryerja e veprave penale.

[Gjykata Supreme - aktvendim mbi Kodin Penal - neni 328 (1) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - neni 160 KPPPK- neni 403 (1) ((2)) KPPPK]
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin
e vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale, dhe
kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve, ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me
5 muaj burg .
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë, kishte dhënë një
gjendje faktike e cila ishte vërtetuar duke ofruar arsye të qarta, logjike dhe
bindëse për të provuar faktet dhe se kishte përshkruar rezultatin e procedurës
së dëshmive përkitazi me faktet vendimtare. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është e pabazuar.
Ap.nr.183/2005
NË EMËR TË POPULLIT

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi
komfor dispozitës së nenit 426 par.1 të KPPPK.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ap.nr. 180/2005, datë 24.05.2005
Procesmbajtësja,
Minire Xhambazi

Anëtarët e kolegjit,
Doc.dr.Hamdi Podvorica
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Kryetari i kolegjit,
Miftar Jasiqi

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Riza Loci, kryetar, doc.dr. Hamdi Podvorica dhe mr.sc.Fejzullah Hasani,
anëtarë, procesmbajtësja, Minire Xhambazi, bashkëpunëtore profesionale, në
çështjen penale kundër të akuzuarit Rr. L., nga fshati Baincë, komuna Drenasit,
për shkak të veprës penale mbajtje në pronësi, në posedim, në kontroll, apo në
shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 328 par.1 të Kodit
të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), përkitazi me ankesën e mbrojtësit të
akuzuarit Cenë Gashi, avokat nga Klina, të paraqitur kundër aktgjykimit të
Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr.400/2004 datë 25.02.2005, në seancën e
kolegjit të mbajtur në pajtim me nenin 410 të Kodit të Përkohshëm të
Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK), më datë 31.3.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Rr. L., ndërsa
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr.400/2004 datë 25.02.2005,
vërtetohet.
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A r s y e t i m

janë gjini e afërt.

Gjykata e Qarkut Prishtinë, me aktgjykimin P.nr.400/2004 datë
25.02.2005, të akuzuarin Rr. L. e ka shpallur fajtor për veprën penale mbajtje në
pronësi, në posedim, në kontroll apo në shfrytëzim të paautorizuar të armëve
parashikuar nga neni 328 par.1 të KPPK, për të cilën e ka gjykuar me dënim
burgu në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajsh, në të cilën i ka llogaritur kohën e
kaluar në paraburgim prej 28.06.2004 deri më 20.07.2004. I ka konfiskuar
revolen tipi "TT" kal.1.7,62 mm si mjet i kryerjes së veprës penale. I dëmtuari
A. L. e ka udhëzuar në kontest civil për realizimin e kërkesës pronësore
juridike. Ka detyruar të akuzuarin që në emër paushallit gjyqësor të paguajë
100 € si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së Gjykatës, në
afatin prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi të ketë marrë formë të prerë.
Kundër këtij aktgjykimi mbrojtësi i të akuzuarit Rr, L,, Cenë Gashi,
avokat nga Kilna, ka ushtruar ankesë të afatshme, për shkak të shkeljes
esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabueshëm dhe jo të
plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe për shkak të vendimit
lidhur me sanksionin penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës
aktgjykimin e ankimuar ta prishë dhe çështjen t'ia kthejë të njëjtës Gjykatë në
rigjykim dhe vendosje ose ta ndryshojë, ashtu që të akuzuarit Rr. L. t'i shqiptojë
një dënim të kushtëzuar.
Gjykata Supreme mbajti seancën e kolegjit në pajtim me nenin 410 të
KPPPK, në të cilën mbrojtësi i të akuzuarit dhe i akuzuari, pasi sqaruan
pretendimet ankimore të parashtruara, qëndruan në propozimet e bëra në
ankesë.
Prokurori Publik i Kosovës, me parashtresën PPA.nr.183/2005 datë
26.4.2005, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit Rr. L. të
refuzohet si e pabazuar kurse aktgjykimi i kundërshtuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme pas shqyrtimit të shkresave të kësaj çështje juridikepenale, ekzaminimit të aktgjykimin të ankimuar sipas nenit 415 të KPPPK dhe
vlerësimit të pretendimeve ankimore, gjeti se:
Ankesa është e pabazuar.
Sipas pretendimeve ankimore të parashtruara në ankesë, aktgjykimi
ankimor përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale
parashikuar nga neni 403 par.1 nën.par.12 të KPPPK, sepse dispozitivi i
aktgjykimit është kundërthënës në brendinë e tij ose me arsyet e aktgjykimit, në
të nuk janë paraqitur arsyet lidhur me faktet vendimtare dhe aktgjykimi është
bazuar vetëm në deponimet e dëshmitarëve dhe të dëmtuarve, të cilët mes veti
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Gjykata Supreme vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet e
lartëpërmendura ankimore e as që ka shkelje të tjera esenciale të cilat kjo
Gjykatë i merr parasysh sipas detyrës zyrtare e të cilat do të kushtëzonin
prishjen e aktgjykimit.
Aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmban shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës penale parashikuar nga neni 403 par.1 nën.par.12 të
KPPPK, të cilave vetëm në mënyrë të përgjithësuar e pa bazë ligjore u
referohet ankesave. Në të vërtetë Gjykata e Shkallës së Parë në arsyetimin e
aktgjykimit ankimor ka parashtruar gjendjen faktike të cilën e ka vërtetuar
duke dhënë arsye të qarta, logjike dhe bindëse për vërtetimin e fakteve, ka
përshkruar rezultatin e procedurës provuese lidhur me me faktet vendimtare
dhe ka dhënë vlerësimin për provat e shtjelluara duke arsyetuar se për ç'arsye
disa fakte i mori si të provuara e disa jo, ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të
akuzuarit e ka dhënë arsye të qarta për ç'arsye nuk e pranoi versionin e
mbrojtjes të të akuzuarit, por dëshmitë e dëshmitarëve: H. L., A. L. dhe H. E.
dhe të dëmtuarve: B. L., B. L. dhe H. L., të cilat në të tërësi i mbështet edhe kjo
Gjykatë. Të qenurit gjini e afërt e të dëmtuarve ose e dëshmitarëve, nuk
përbënë bazën ligjore për lirimin e tyre nga detyra e dëshmitarit (neni 160 i
KPPPK). Prandaj, edhe Gjykata Supreme vlerëson se konstatimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë se duhet kushtuar besimin dëshmisë së të dëmtuarve dhe
dëshmitarëve është i drejtë, sepse ata me ato dëshmi kanë ofruar të dhëna, fakte
të qarta, konkrete dhe bindëse për çështjen, të cilat kanë mbështetje edhe në të
gjitha provat e tjera të administruara.
Sa i përket bazës ankimore se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë
të gabueshme ose jo të plotë, në ankesë pretendohet se deklaratat e të akuzuarit
janë diametralisht të kundërta me deponimet e dëshmitarëve dhe të dëmtuarve,
se nuk është bërë ballafaqimi në rrethanat kontestuese mes të akuzuarit,
dëshmitarëve dhe të dëmtuarve dhe i akuzuari ka shtënë revole atëher kur i
kanosej rreziku, pasi të dëmtuarit kishin kaluar dëshmitarin H. L. dhe i
afroheshin të akuzuarit.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme edhe këto pretendime ankimore
nuk rezultojnë të bazuara. Nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor datë
01.2005 rezulton se i akuzuari ka pohuar që ditën kritike ka shtënë njëherë
revole në ajër. Me të drejtë Gjykata e Shkallës së Parë aktgjykimin e ka
mbështetur edhe në këtë pjesë të mbrojtjes së tij, sepse ajo nuk ishte në
kundërshtim me asnjë provë të administruar e as me deponimet e dëshmitarëve
dhe të dëmtuarve. Në rrethanat kontestuese nuk ka qenë e mundur të bëhet
ballafaqimi i të akuzuarit me dëshmitarët dhe të dëmtuarit, sepse kur janë
dëgjuar dëshmitarët dhe të akuzuarit, siç del nga procesi i shqyrtimit gjyqësor
datë 24.2.2005, i akuzuari është mbrojtur në heshtje. Është provuar në mënyrë
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të plotë dhe të drejtë me deponimet e dëshmitarëve B. L., B. L., H. L. Dhe
dëshmitarit H. L.u se i akuzuari ka shtënë revole kur të dëmtuarit: B. L., B. L.
dhe H. L., janë kthyer mbrapa për të shkuar në shtëpitë e tyre. I akuzuari kishte
shkuar me kamion për t'i bartur sanë nga livadhi H. L.. Kjo tregon se ata kanë
qendruar në marrëdhënie të mira njëri me tjetrin. Nga ky shkak dyshimi i
shprehur në ankesë në objektivitetin e këtij dëshmitari, dëshmitarëve të tjerë
dhe të dëmtuarve janë të pabazuara, aq më tepër se ato nuk ishin në
kundërshtim njëra me tjetrën dhe ata ishin të pranishëm gjatë gjithë zhvillimit
të ngjarjes. Andaj, duhet theksuar se këto deponime janë prova të sigurta e të
padyshimta. Arsyet më detajisht të cituara në arsyetimin e aktgjykimit të
ankimuar si të drejta në tërësi i pranon edhe kjo Gjykatë.

me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar do të arrihet
qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitën e nenit 34 të KPPK, që të
parandalojë kryerësin nga kryerja e veprës penale në të ardhmen, që të bëjë
rehabilitimin e tij dhe që të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave
penale.

Së këndejmi, duke u gjetur në praninë e kësaj gjendje faktike të
vërtetuar dalin të pabazuara pretendimet ankimore në ankesë, kurse, në anën
tjetër, del i drejtë, logjik dhe i ligjshëm konkludimi i Gjykatës së Shkallës së
Parë se në veprimet e të akuzuarit përmbushen të gjitha tiparet e veprës penale
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të
armëve të parashikuara nga neni 328 par.1 i KPPPK. Nga kjo rrejdhë se drejtë
janë aplikuar edhe dispozitat e ligjit penal.

Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim me dispozitën e nenit 423 të KPPPK,
u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 183/2005, datë 31.05.2005

Procesmbajtësja,
Minire Xhambazi

Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimet, Gjykata
Supreme vlerëson se edhe në këtë bazë pretendimet ankimore nuk janë të
bazuara. Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë thekson se të akuzuarit është dashur
që si rrethana lehtësuese t'i merren parasysh edhe: "Pranimi i sinqertë i veprës
penale (par.2 nga neni 328 të KPPK) nga i akuzuari, mos ikja nga vendbanimi,
tregimi i armës dhe dorëzimi i saj pa kërkesën e policisë, pendimi i sinqertë dhe
real, sjellja e të akuzuarit gjatë gjithë procedurës". Ka pretenduar se këto
rrethana kushtëzojnë shqiptimin e gjykimit me kusht.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme rezultojnë të pabazuara edhe këto
pretendime ankimore, sepse rrethanat e lartëpërmendura nuk mund të merren
parasysh si lehtësuese në rastin konkret, sepse pranimi i veprës tjetër penale jo i
fajësisë për veprën për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor nuk është
rrethanë lehtësuese. S'mund të jetë rrethanë lehtësuese pendimi i sinqertë dhe
real, nëse i akuzuari fare nuk e pranon veprën penale për të cilën është shpallur
fajtor, e as mos ikja nga vendbanimi apo tregimi i armës dhe dorëzimi i saj, për
arsye se ato nuk kanë kurrfarë ndikimi në matjen e llojit dhe të lartësisë së
dënimit.
Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha këto që u thanë më lart dhe faktin
se Gjykata e Shkallës së Parë me rastin e matjes së llojit e të lartësisë së dënimit,
drejt i ka vlerësuar të gjitha rrethanat siç parasheh dispozita e nenit 64 e KPPK,
del se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në proporcion me veprën, me sjelljet
e rrethanat e kryerësit, në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore
të veprës së kryer penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe
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Anëtarët e kolegjit,
Doc.dr. Hamdi Podvorica
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Kryetari i kolegjit
Riza Loci
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - Neni 328(2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - Neni 159 (1) KPPK - rrëmbim i personit - Neni
161 (2) KPPK - kanosje - kualifikim ligjor - bashkim i veprave penale
dënime i përbashkët - Neni 403 (1) ((12))]

- ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, P.nr.27/2005
datë 6.04.2005, në pjesën nën 2 të dispozitivit, përkitazi me cilësimin juridik
dhe vendimin për dënimin, ashtu që Gjykata Supreme të akuzuarin e shpall
fajtor për vepër penale rrëmbim i personit nga neni 159 par.3 të KPPK dhe për
këtë vepër e gjykon me dënim me burg në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muajve,
në të cilin dënim do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës
19.01.2005,

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës sëQarkut në
Prizren, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut në aktvendimin e
vet kishte shkelur dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale dhe kishte
bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve dhe kidnapim, ishte shpallur fajtor dhe
ishte dënuar me 5 muaj burg .
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë, kishte dhënë një
gjendje faktike e cila ishte përcaktuar duke ofruar arsye të qarta, logjike dhe
bindëse për provimin e fakteve dhe se kishte përshkruar rezultatin e procedurës
së dëshmive përkitazi me faktet vendimtare. Gjykata Supreme gka vendosur se
aktvendimi i Gjykatës së shkallës së parë përmban shkelje të dispozitave të
procedurës penale përkitazi me përshkrimin faktik të veprës penale. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit mbrojtës është pjesërisht e
bazuar.
Ap.nr.248/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Miftar Jasiqi, kryetar, Zait Xhemajli e doc.dr. Hamdi Podvorica, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale, Mejreme Memaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarit N. T., nga fshati Piranë, komuna e Prizrenit, për vepër
penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim, ose në shfrytëzim të paautorizuar
të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK, rrëmbimi i personit nga neni 159 par.1 të
KPPK dhe kanosja nga neni 161 par.2 të KPPK, duke vendosur sipas ankesave
të Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren dhe mbrojtësve të të akuzuarit, të
paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren, P.nr.27/2005
datë 6.04.2005, në seancën e mbajtur konform dispozitës së nenit 410 të
KPPPK, më 27.07.2005, mori këtë

-në pjesët nën 1 dhe 3 të dispozitivit, prishet dhe çështja në këtë pjesë i
kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren, për pjesën nën 2 të
dispozitivit, përkitazi me veprën penale të rrëmbimit të personit nga neni 159 të
KPPK, refuzohet si e pabazuar, ndërsa për pjesët tjera të aktgjykimit kjo ankesë
tani për tani është jo lëndore.
A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut në Prizren, me aktgjykimin P.nr.27/2005 datë
6.04.2005, të akuzuarin N. T. e ka shpallur fajtor për tri vepra penale dhe atë për
vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim, ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK, për vepër penale rrëmbim i
personit nga neni 159 par.1 të KPPK dhe për vepër penale kanosje nga neni 161
par.2 të KPPK dhe i ka shqiptuar për secilën vepër dënimin veç e veç kurse me
aplikimin e nenit 71 të KPPK për këto tri vepra e ka gjykuar me dënim unik me
burg në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim ia ka
llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim prej datës 21 janar 2005.
Ndaj të akuzuarit Gjykata ka shqiptuar edhe dënimin plotësues marrjen
e revoles TT-M57 me nr.serik C38037, kal.7,62 mm dhe 7 predha të kal.9 mm,
kurse të dëmtuarit E. B. dhe E. B. për realizimin e kërkesës pronëroro-juridike i
ka udhëzuar në kontest civil. Gjykata të akuzuarin gjithashtu e ka obliguar që t'i
paguajë edhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare
dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 200 €.
Kundër këtij aktgjykimi me afat ankesë kanë paraqitur:
- Prokurori Publik i Qarkut në Prizren, për shkak të vendimit mbi
dënimin, me propozim që aktgjykimi i kundërshtuar të ndryshohet dhe të
akuzuarit t'i shqiptohet një dënim më i ashpër.

A K T GJ Y K I M
Me aprovimin e pjesshëm të ankesave të mbrojtësve të të akuzuarit N.
T.:
161

- ankesë të përbashkët mbrojtësit e të akuzuarit av. Lulzim Billurdagu
dhe Nexhat Elshani, për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të
procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të
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gjendjes faktike dhe vendimit për dënimin, me propozim që aktgjykimi i
kundërshtuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga aktakuza dhe që i njëjti
të prishet dhe çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim;

Asnjërën prej veprave penale për të cilat është shpallur fajtor. Duke e shqyrtuar
aktgjykimin e kundërshtuar përkitazi me këto pretendime ankimore, Gjykata
Supreme vlerëson se këto pretendime pjesërisht janë të bazuara. Qëndron fakti
se i akuzuari N. T. nën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi është shpallur fajtor
për armëmbajtje pa leje ngase më 19.01.2005, me rastin e bastisjes së shtëpisë
së tij në një stog sane afër shtëpisë së tij është gjetë se pa lejen e organit
kompetent ka mbajtur një revole të tipit TT kal.7,62 mm. Nga shkresat e lëndës
rezulton se ditën kritike i akuzuari më datë 19.01.2005 ka qenë në paraburgim
dhe se me rastin e bastisjes së shtëpisë së tij kur është gjetur revolja në fjalë i
përmenduri nuk ka qenë prezent. Bazuar në këtë Gjykata e Shkallës së parë nuk
ka dhënë arsye mbi faktin vendimtar se si dhe në ç'mënyrë i akuzuari e ka
mbajtur këtë armë, a ishte ai në posedim, në pronësi apo në përdorim të kësaj
arme, rrethana këto të cilat meqenëse përveç të akuzuarit në shtëpinë ku është
bërë bastisja, jetojnë edhe anëtarët tjerë të familjes, aktgjykimin e bëjnë të
pakjartë. Po ashtu, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të bazuara janë edhe
pretendimet ankimore përkitazi me përshkrimin e veprimeve të të akuzuarit sa
i takon veprës penale të kanosjes të përshkruar nën 3 të dispozitivit të
aktgjykimit të kundërshtuar, sidomos pretendimet se kjo vepër penale ndiqet
sipas propozimit dhe se në rastin konkret përkitazi me këtë çështje nga ana e të
dëmtuarit nuk ka propozim. Bazuar në këtë Gjykata Supreme gjen se në këtë
pjesë aktgjykimi i kundërshtuar përkitazi me përshkrimin faktik të veprës
penale nën 1 dhe nën 3 të këtij aktgjykimi është i përfshirë me shkelje qenësore
të dispozitave të procedurës penale të parashikuara me nenin 403 par.1 pika 12
të KPPPK dhe si i tillë nuk mund të qëndrojë, andaj në këtë pjesë i njejti duhet
të prishet.

- mbrojtësi i të akuzuarit av.Ymer Osaj, për shkak të shkeljeve qenësore
të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënimin, me
propozim që aktgjykimi i kundërshtuar të prishet dhe çështja t'i kthehet
gjykatës së shkallës së parë për rigjykim dhe ndaj të akuzuarit të ndërpritet
paraburgimi duke ia mundësuar që i njëjti të mbrohet në liri.
Mbrojtësit e të akuzuarit me ankesa kanë parashtruar propozimin që
konform dispozitës së nenit 410 të KPPK të njoftohen për seancën e kolegjit.
Duke u bazuar me propozimin e parashtruara me ankesa, Gjykata
Supreme caktoi seancën e kolegjit në të cilën ishin prezent mbrojtësit e të
akuzuarit av. Lulzim Billurdagu, Nexhat Elshani dhe Ymer Osaj, ndërsa i
akuzuari meqë gjindet në paraburgim i njëjti konform dispozitës së nenit 410
par.2 të KPPPK nuk ka shfaqur dëshirën që të marrë pjesë në seancë. Në seancë
nuk ishte prezent as Prokurori Publik i Kosovës edhe pse i njoftuar me rregull,
por i njëjti me parashtresën me shkrim PPA.nr.248/2005 datë 27.06.2005, ka
propozuar që ankesat e mbrojtësve të të akuzuarit të refuzohen si të pabazuara
ndërsa ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut të aprovohet si e bazuar. Në seancë
mbrojtësit e të akuzuarit secili veç e veç, pasi dhanë disa sqarime përkitazi me
pretendimet ankimore, në tërësi ngelën sipas propozimeve të bëra në ankesa.
Gjykata Supreme shqyrtoi shkresat e kësaj lënde, studioi aktgjykimin e
kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 415 të KPPPK dhe pas vlerësimit
të pretendimeve ankimore, konstatoi:
Ankesat e mbrojtësve të të akuzuarit janë pjesërisht të bazuara ndërsa
ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut, në pjesën që ka të bëjë me veprën penale
të rrëmbimit të personit nga neni 159 par.1 të KPPK, nuk është e bazuar. Ndërsa
për pjesët tjera të aktgjykimit, për tani, është jo lëndore.
Mbrojtësit e të akuzuarit me ankesa pretendojnë se aktgjykimi i
kundërshtuar është i përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës
penale të parashikuara me nenin 403 par.1 pika 12 të KPPK, ngase dispozitivi i
aktgjykimit të kundërshtuar është i paqartë, është në kundërshtim me
arsyetimin dhe se për faktet vendimtare nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme,
përkitazi me veprimet e të akuzuarit, veprime këto të cilësuara si vepra penale
për të cilat është shpallur fajtor. Sipas ankesave dispozitivi i aktgjykimit është
kontradiktor me atë ç'ka thuhet në arsyetimin e aktgjykimit për faktin se siç
rezulton edhe nga aktgjykimi i kundërshtuar Gjykata aktgjykimin e ka bazuar
pjesërisht edhe në pranimin e të akuzuarit ndërsa, i akuzuari nuk e ka pranue
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Duke e shqyrtuar aktgjykimin e kundërshtuar përkitazi me pretendimet
ankimore për vërtetim jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, Gjykata e
Shkallës së Parë gjen se pretendimet ankimore të mbrojtësve të të akuzuarit
edhe në këtë pjesë janë pjesërisht të bazuara. Gjykata e Shkallës së Parë, siç
rezulton nga shkresat e lëndës, me rastin e kontrollimit të shtëpisë së të
akuzuarit N. T., më datë 19.01.2005, në një stog me duaj të kashtës policia ka
gjetë një revole të tipit TT kal.7,62 mm. Në shkresat e lëndës nuk ka
procesverbal mbi marrjes e sendeve e as të kontrollit nga i cili do të shihej se
nga i akuzuari është marrë revolja në fjalë, kurse po ashtu nga shkresat e lëndës
rezulton se i akuzuari me rastin e bastisjes së shtëpisë nuk ka qenë në shtëpi,
meqë ishte në paraburgim. Bazuar në këtë, rezulton se gjendja faktike përkitazi
me këtë vepër penale nuk është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, meqë në
shkresat e lëndës nuk ka prova se i akuzuari ishte në posedim të kësaj arme.
Edhe sa i takon veprës penale të kanosjes, Gjykata e Shkallës së Parë nuk e ka
vërtetuar plotësisht gjendjen faktike. Siç rezulton nga shkresat e lëndës i
akuzuari bashkëshorten e tij E. B. e ka kërcënuar duke i thënë: "eja më shpejt
hyn në veturë sa nuk të kam vra ty dhe gjithë familjen tënde" dhe se kur ajo don
të hyjë në veturë sërish i drejtohet me fjalë "largohu nga vetura se ti më nuk do
të vjen te unë" dhe se me këtë rast e ka godit me dorëz të revoles në krah. Në
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ankesat e mbrojtësve të të akuzuarit me të drejtë parashtrohet pyetja se kjo
kanosje ishte serioze e nëse po, si do të guxonte tani e dëmtuara E. qe me vëllain
e saj E. pas pak çastesh të shkonin në shtëpinë e të akuzuarit, i cili me atë rast
nuk ka ndërmarrë asnjë veprim përveç se i ka thënë se ajo duhet të kthehet te
baba i saj. Sa i takon veprës penale të rrëmbimit të personit Gjykata e Shkallës
së parë drejt e ka vërtetuar gjendjen faktike përkitazi me veprimet e të
akuzuarit, veprime këto të cilësuara si rrëmbim të personit. Nuk është
kontestuese se ditën kritike më datë 17.01.2001 i akuzuari N. kishte shkuar në
familjen B. për ta marrë bashkshorten e tij E. dhe se me atë rast në oborrin e
shtëpisë e kishte takuar vëllaun e bashkëshortes E. të cilin e kishte marrë dhe
kishin shkue mbas shtëpie edhe atë nën kërcënimin e armës dhe se për këtë
ngjarje, anëtarët e familjes B. e kishin njoftuar policinë. Me të ardhur policia,
ata kishin kontaktuar me të akuzuarin nëpërmes telefonit dhe se ai u kishte
thënë policisë se E. është mirë dhe se së shpejti do të kthehet në shtëpi e kështu
edhe kishte ndodhur, pra përafërsisht mbas dy orësh nga koha kur ai e kishte
marrë E. ky i fundit pra i dëmtuari E. ishte kthyer në shtëpi. Bazuar në këtë
gjendje të kësisoji të vërtetuar faktike, përkitazi me veprimet e të akuzuarit sa i
takon armëmbajtjes pa leje dhe kanosjes, Gjykata Supreme vlerëson se Gjykata
e Shkallës së Parë nuk e ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen
faktike e si pasojë e kësaj ka ardhur edhe deri tek aplikimi i gabuar i ligjit penal.
Sipas nenit 161 par.5 të KPPK, procedura penale për veprën penale nga
paragrafët 1,2 dhe 3 të këtij neni fillohet sipas propozimit, në rastin konkret, siç
rezulton nga shkresat e lëndës, ky propozim mungon. Në bazë të nenit 55 par.1
të KPPPK, propozimi për ndjekje i paraqitet Prokurorit Publik. Bazuar në kët
Gjykata e Shkallës së Parë ka shkelë ligjin penal duke e shpallur të akuzuarin
fajtor për veprën penale të kanosjes të parashikaur me nenin 161 par.2 të KPPK.
Edhe sa i përket veprës penale të armëmbajtjes pa leje po ashtu Gjykata e
Shkallës së Parë, meqë në shkresat e lëndës nuk ekzistojnë prova se i akuzuari
ka qenë në posedim në pronësi apo në përdorim të armës, e cila është gjetë
jashtë shtëpisë, në stog të kashtës, edhe në këtë rast e ka shkelë ligjin penal kur
në mungesë të këtyre provave, të akuzuarin e ka shpallur fajtor. Gjykata e
Shkallës së Parë ka shkelë ligjin penal në dëm të të akuzuarit edhe me rastin e
shpalljes së të akuzuarit fajtor, gjegjësisht kur veprimet e të akuzuarit i ka
cilësuar si vepër penale të rrëmbimit të personit nga neni 159 par.1 të KPPK,
meqë siç rezulton nga shkresat e lëndës, por edhe nga gjendja faktike e
vërtetuar drejt në këtë pjesë, nga Gjykata e Shkallës së Parë, përkitazi me këto
veprime, i akuzuari në rastin konkret vullnetarisht e ka liruar personin e
rrëmbyer edhe atë para se të jetë realizuar ndonjë kërkesë e tij, siç ishte ajo që ai
ta merr bashkëshorten e tij E.. Prandaj, duke pasur parasysh këto rrethana,
veprimet e të akuzuarit, Gjykata Supreme i cilësoi si vepër penale rrëmbimi i
personit nga neni 159 par.3 të KPPK.

në Prizren është e pabazuar pasi që me ankesë nuk parashtrohet ndonjë
rrethanë veçanërisht rënduese, kurse ankesat e mbrojtësve të të akuzuarit janë
të bazuara pasi që në rastin konkret kemi të bëjmë me vepër penale të cilësuar si
rrëmbim i personit nga neni 159 par.3 të KPPK, me ç'rast sipas ligjit Gjykata
për këtë vepër kryesin mund ta dënojë më butë ose ta lirojë nga dënimi. Bazuar
në këtë Gjykata Supreme të akuzuarin duke e shpallur fajtor për vepër penale
nga neni 159 par.3 të KPPK e gjykoi me dënim me burg në kohëzgjatje prej 7
(shtatë) muaj, në të cilin dënim ia llogarit edhe edhe kohën e kaluar në
paraburgim prej datës 19.01.2005, kur i akuzuari është privuar nga liria e jo siç
gabimisht ia ka llogaritur Gjykata e Shkallës së Parë prej datës 21.01.2005.
Gjykata Supreme gjen se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së
rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe duke i marrë si të bazuara rrethanat
lehtësuese të cilat i ka vlerësuar Gjykata e Shkallës së Parë, veçmas se kemi të
bëjmë me një konflikt familjar, qëndrimin e të akuzuarit, gjendjen e tij
familjare dhe duke pasur parasysh se është baba i tre fëmijëve, ndërsa
bashkëshortja e tij tani E. jeton e ndarë nga fëmijët tek familja e babait, kështu
që fëmijët kanë mbetur pa përkujdesje prindërore, llogarit se edhe me dënimin
e shqiptuar do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit i parashikuar me ligj.
Ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut përkitazi me veprat penale nën 1 dhe 3 të
dispozitivit të aktgjykimit të kundërshtuar për momentin tani është jo lëndore
meqenëse në kët pjesë aktgjykimi i kundërshtuar prishet dhe çështja i kthehet
Gjykatës së Shkallës së parë për rigjykim.

Duke e shqyrtuar aktgjykimin e kundërshtuar përkitazi me vendimin
për dënimin vetëm sa i takon veprës penale rrëmbim i personit nga neni 159
Gjykata Supreme gjen se në këtë drejtim ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut
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Në rigjykim, për pjesën për të cilën aktgjykimi prishet, Gjykata e
Shkallës së Parë, duhet që edhe njëherë, t'i administrojë provat e propozuara
dhe provat e tjera për të cilat konsideron se janë të nevojshme për zbardhjen e
kësaj çështje, e veçmas duke e dëgjuar në cilësi të dëshmitarit babain e të
akuzuarit U. T., përkitazi me revolen e gjetur në stogun e kashtës. Gjykata e
Shkallës së Parë po ashtu, konform dispozitës së nenit 55 par.1 të KPPK dhe
nenit 161 par.5 të KPPK, duhet të vlerësojë se a ka propozim për ndjekje dhe
pas vlerësimit të të gjitha provave si veç e veç dhe të gjitha së bashku, në pajtim
me dispozitën e nenit 396 par.7 të KPPK, në këtë çështje penale, do të merr
aktgjykim të drejtë dhe të ligjshëm.
Nga sa u tha më lartë e konform të dispozitës së nenit 426 dhe 424 par.5
të KPPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr. 248/2005, datë 27.07.2005
Procesmbajtësja,
Mejreme Memaj
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Anëtarët e kolegjit,
Zait Xhemajli
Doc.dr. Hamdi Podvorica

Kryetari i kolegjit
Miftar Jasiqi
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Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesat për ndryshimin e dënimit - rrethanat
lehtësuese në caktimin e dënimit - nenet 66, 42 KPPK- llogaritja e kohës së
kaluar në paraburgim - neni 415 (1) 1) dhe neni 404 (1) 6) KPPK]

12(dymbëdhjetë) muajsh ia llogarit kohën e kaluar në paraburgim prej datës
…….. deri më datën 31.05.2004.
Ndërsa, ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren refuzohet si e
pabazuar.
Ar s y etimi

Prokurori i Qarkut në Prizren paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Prizren, duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i Gjykatës
sëQarkut ishte tejet i butë dhe propozoi që Gjykata të shqipton dënim efektiv me
burg .
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve, ishte shpallur fajtor , dhe ishte dënuar
me dënim me kusht prej 2 vjet, si dhe me ndëshkime financiare shtesë dhe masa
të sigurisë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut kishte çmuar në mënyrë të
duhur rëndësinë e të gjitha rrethanave rënduese siç parashihet me nenin 66 dhe
kishte zbatuar drejtë nenin 42 të KPPK-së. Gjykata Supreme ka vendosur se
mos llogaritja e kohës së kaluar në paraburgim ishte shkelje e nenit 415 (1) 1)
dhe nenit 404 (1) 6) të KPPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
ankesa e prokurorit të qarkut është pjesërisht e bazuar.

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren P.nr.88/2004 datë
31.05.2004, i akuzuari I. K. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale
mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve,
nga neni 328 par.2 të KPPK dhe i është shqiptuar dënimi me kusht, me ç'rast i
është caktuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh, i
cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 2 (dy) vjetësh, nëse brenda këtij
afati i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. Kundër të akuzuarit është
shqiptuar masa e sigurisë marrja e pushkës automatike me nr.serik 90345155
dhe 175 fishekë të kal. 7.62 mm, një granatë dore e tipit F-1 e prodhimit
jugosllav, si mjete të kryerjes së veprës penale. I akuzuari është obliguar që t'i
paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës sipas llogarisë së Gjykatës dhe në
emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, të gjitha këto në afat prej 15
ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të
dhunshëm.

Ap.nr.352/2004
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur Prokurori
Publik i Qarkut në Prizren, për shkak të vendimit për dënimin, duke propozuar
që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të dënohet me burg
efektiv.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Riza Loci, kryetar, Agim Krasniqi dhe mr.sc. Fejzullah Hasani, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të akuzuarit I. K., nga fshati Krushicë komuna e Suharekës, për shkak të
veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të Kodit të Përkohshëm Penal të
Kosovës (KPPK), duke vendosur sipas ankesës të Prokurorit Publik të Qarkut
në Prizren, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren
P.nr.88/2004 datë 31.05.2004, në seancën e mbajtur konform dispozitës së
nenit 410 të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK),
më datën 14.12.2004, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Me rastin e ankesës të Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren e sipas
detyrës zyrtare, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren P.nr.88/2004 datë
31.05.2004, ndryshohet vetëm përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që
Gjykata Supreme të akuzuarit I. K., në dënimin e vërtetuar në kohëzgjatje prej
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Mbrojtësi i të akuzuarit avokati Adem Jetishi, nga Prizreni, ka
parashtruar përgjigje në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren, ku
propozon që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren të refuzohet si e
pabazuar, kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme e caktoi dhe e mbajti seancën e kolegjit në kuptim të
nenit 410 të Kodit të KPPPK, ku i akuzuari dha ca sqarime lidhur me thëniet e
parashtresës së mbrojtësit të tij dhe në tërësi akceptoi thëniet e parashtuara në
përgjigjen në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren nga ana e
mbrojtësit të tij.
Mbrojtësi i të akuzuarit i njoftuar me rregull për seancë nuk ishte
prezent, sikurse edhe Prokurori Publik i Kosovës, i cili me parashtresën e tij
PPA.nr.352/2004 datë 04.08.2004, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik
të Qarkut në Prizren, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në
Prizren P.nr.88/2004 datë 31.05.2004, të pranohet si e bazuar dhe aktgjykimi i
ankimuar të ndryshohet përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që të
akuzuarit t'i shqiptohet dënim me burg efektiv.
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Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimin e
ankimuar dhe në kuptim të nenit 415 par.1 të KPPPK dhe pas vlerësimit të
pretendimeve ankimore dhe thënieve në përgjigjen e ankesës, gjeti se:

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve - ankesat për ndryshimin e dënimit - rrethanat
lehtësuese në caktimin e dënimit - nenet 66, 42 KPPK]

- Ankesa është e pabazuar.
Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale nga neni 415 par.1 pika 1 deri në 3 të KPPPK, në të cilat kjo
Gjykatë kujdeset detyrimisht.
Duke vepruar sipas detyrës zyrtare e me rastin e ankesës së paraqitur,
Gjykata Supreme konstaton se me rastin e shqiptimit të dënimit është shkelur
ligji penal në dëm të akuzuarit, sepse me rastin e vërtetimit të dënimit të
akuzuarit nuk i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim e në bazë të nenit
415 par.1 pika 4 lidhur me nenin 404 par.1 pika 6 të KPPPK. Prandaj, në këtë
drejtim kjo Gjykatë të akuzuarit ia llogarit kohën e kaluar në paraburgim prej
datës ……. deri më datën 31.05.2004.
Duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin për
dënimin, kjo Gjykatë konstaton se rrethanat e paraqitura dhe drejt të vlerësuara
në kuptim të dispozitës së nenit 66 të KPPK, i pranon edhe kjo Gjykatë si të
drejta sepse drejt është konstatuar se në veprimet e të akuzuarit nuk ekzistojnë
rrethana rënduese, por përkundrazi me rastin e shqiptimit të dënimit në favor të
akuzuarit nuk është marrë rrethanae posaçërisht lehtësuese se vetë i akuzuari e
ka ftuar policinë dhe ua ka dorëzuar armët, rrethanë kjo që rezulton nga
mbrojtja e të akuzuarit dhe nga shkresat e lëndës. Prandaj , dënimi i shqiptuar
me kusht është në përputhje me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të
veprës së kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit.
Për këto arsyera kjo Gjykatë është e bindur se me një dënim të tillë kushtëzuar
pritet të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 42 të KPPPK.
Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e në
bazë të nenit 426 të KPPPK.

Prokurori Publik i Kosovës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së
Qarkut në Prizren, duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i Gjykatës së
Qarkut ishte tejet i butë dhe propozoi që Gjykata të shqiptoi dënim efektiv me
burg .
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve, ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me
dënim me kusht prej 10 muaj burg, si dhe me ndëshkime financiare shtesë dhe
masa të sigurisë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut kishte çmuar në mënyrë të
duhur rëndësinë e të gjitha rrethanave rënduese siç parashihet me nenin 66 dhe
kishte zbatuar drejtë nenin 42 të KPPK-së me qëllimin e vet qortues. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e prokurorit të qarkut është e
pabazuar.
Ap.nr.401/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Riza Loci, kryetar, Agim Krasniqi dhe mr.sc. Fejzullah Hasani, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Drita Rexhaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të akuzuarit H. R., nga Prizreni, për shkak të veprës penale mbajtja në
pronësi, në kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni
328 par.2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK), duke vendosur
sipas ankesës të Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren P.nr.87/2004 datë 12.07.2004, në
seancën e mbajtur më datën 14.12.2004, mori këtë

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.352/2004, datë14.12.2004
Procesmbajtësja,
Drita Rexhaj

A K T GJ Y K I M

Kryetari i Kolegjit - gjyqtari
Riza Loci
Anëtarët e kolegjit gjyqtarët:

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në
Prizren, kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren P.nr.87/2004 datë
12.07.2004, vërtetohet.

Agim Krasniqi
Mr.sc.Fejzullah Hasani
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Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren, i akuzuari H. R. është
shpallur fajtor për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim
ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve, nga neni 328 par.2 të KPPK dhe i
është shqiptuar dënimi me kusht, me ç'rast i është caktuar dënimi me burg në
kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajsh, i cili nuk do të ekzekutohet në afat prej 2
(dy) vjetësh, po qe se i akuzuari brenda këtij afati nuk kryen vepër tjetër penale.
Kundër të akuzuarit është shqiptuar masa e sigurisë marrja e armëve: pushkës
automatike "AK-47" me nr.serik 073232-89,97 plumba të kal. 7.65 mm dhe një
bajonetë. I akuzuari është obliguar që t'i paguajë të gjitha shpenzimet e
procedurës penale sipas llogarisë së Gjykatës dhe në emër të paushallit
gjyqësor shumën prej 50 € të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë
së aktgjykimit.

rrethanën se i akuzuari e ka pranuar veprën penale, gjendjen e tij ekonomike se
është i varfër, gjendjen e tij familjare se është baba i 5 fëmijëve e ushqyes i
vetëm i familjes, pendimin e tij të thellë se kurrë më nuk do të bie ndesh me
normat pozitive, se edhe kjo Gjykatë konstaton se në anën e të akuzuarit nuk
ekzistojnë rrethana rënduese, sepse këto armë i kanë mbetë në pojatë ku i
mbanë dhent, dhe pa kurrfarë hezitimi të njëjtat i ka dorëzuar pjesëtarëve të
KFOR-it. Prandaj, dënimi i shqiptuar me kusht, me ç'rast i është caktuar dënimi
me burg prej 10 (dhjetë) muajsh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej
2 (dy) vjetësh, po qe se i akuzuari brenda këtij afati nuk kryen vepër tjetër
penale, është në përputhje me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të të
akuzuarit dhe shkallën e përgjegjësisë penale të tij, duke patur parasysh edhe
sjelljen e tij të mëparshme se gjer më tani nuk ka ra në konflikt me ligjin. Edhe
kjo Gjykatë është e bindur se me këtë dënim të kushtëzuar do të arrihet qëllimi i
dënimit i paraparë me nenin 42 të KPPPK.

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur Prokurori
Publik i Kosovës, duke propozuar që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet
përkitazi me vendimin për dënimin dhe i akuzuari, për veprën penale për të
cilën është shpallur fajtor të dënohet me burg efektiv.
Në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren, mbrojtësi i të
akuzuarit avokati Iljaz Kadolli ka paraqitur përgjigjen në ankesë, me propozim
që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren, të refuzohet si e pabazuar,
kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme e caktoi seancën e kolegjit, në kuptim të nenit 410 të
Kodit të KPPPK, ku nuk ishin prezent i akuzuari dhe mbrojtësi i tij të cilët kanë
qenë të njoftuar me rregull, sikurse dhe Prokurori Publik i Kosovës i cili me
parashtresën e vet PPA.nr.400/2004 datë 31.08.2004, ka propozuar që ankesa e
Prokurorit Publik të Qarkut në Prizren, të pranohet si e bazuar, dhe aktgjykimi i
ankimuar të ndryshohet përkitazi me vendimin për dënimin dhe i akuzuari H.
R., për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor të gjykohet me burg
efektiv.

Përgjigja e mbrojtësit të të akuzuarit në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut
në Prizren u shqyrtua nga kjo Gjykatë, e cila nuk kishte ndikim në
vendimmarrje.
Nga sa u tha më lartë u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi e
në bazë të nenit 423 të KPPPK.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.401/2004, datë14.12.2004

Procesmbajtësja,
Drita Rexhaj

Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës studioi aktgjykimin e
ankimuar dhe në kuptim të nenit 415 par.1 të KPPPK dhe pas vlerësimit të
pretendimeve ankimore dhe thënieve në përgjigjen e ankesës, gjeti se:

Kryetari i Kolegjit - gjyqtari
Riza Loci
Anëtarët e kolegjit gjyqtarët:

- Ankesa është e pabazuar.

Agim Krasniqi
Mr.sc.Fejzullah Hasani

Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të
procedurës penale dhe të ligjit penal nga neni 415 par.1 KPPPK, në të cilat kjo
Gjykatë kujdeset detyrimisht.
Duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin për
dënimin, Gjykata e Shkallës së parë i ka trajtuar të gjitha rrethanat lehtësuese
dhe drejt i ka vlerësuar ato konform dispozitës së nenit 66 të KPPK, të cilat
ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, sidomos duke pasur parasysh
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Kodin Penal - neni 328 (2) KPPK
mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paauorizuar të armëve - ankesa për ndryshimin e dënimit - rrethanat
lehtësuese në caktimin e dënimit - neni 41 e LPJ, neni 34 KPPK]
Prokurori i Qarkut në Pishtinë paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut në Prishtinë, duke bërë pretendimin ankimor se dënimi i Gjykatës së
Qarkut ishte tejet i butë dhe propozoi të shqiptoi një dënim më të rëndë.
I pandehuri ishte akuzuar për marrje në pronësi, kontroll, posedim dhe
shfrytëzim të paautorizuar të armëve, ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me
gjobë prej 400 € si dhe me ndëshkime financiare shtesë dhe masa të sigurisë.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e Qarkut kishte tejçmuar rrethanat
lehtësuese. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e prokurorit të
qarkut është pjesërisht e bazuar.
Ap.nr.464/2004

dënim burgu, ashtu që çdo ditë e filluar do t'i llogaritet në shumën prej 15 €.
A r s y e t i m i
Gjykata e Qarkut Prishtinë me aktgjykimin P.nr.269/2004 datë 20 gusht
2004, të akuzuarin Bislim Syla e ka shpallur fajtor për veprën penale mbajtje në
pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të pautorizuar të armëve,
parashikuar nga neni 328 par.2 të KPPK dhe e ka gjykuar me dënim në të holla
në shumën prje 400 €, të cilat është i detyruar t'i paguajë në afat prej 15 ditësh e
në rast mospagese, ky dënim do t'i shndërrohet në dënim burgu, ashtu që çdo 15
€ e filluar do t'i llogaritet në një ditë burgimi. E ka obliguar t'i paguaj
shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së Gjykatës dhe 50 euro në
emër të shumës paushalle.
Ndaj të akuzuarit është shqiptuar masa e sigurisë, marrja e një pushke
automatike AK 47 me nr.serik 030172 të kal. 7.62 mm dhe 40 fishekë, si mjete
të kryerjes së veprës penale.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët
Agim Krasniqi, kryetar, Avdi Dinaj dhe Riza Loci, anëtarë, me pjesëmarrjen e
bashkëpunëtores profesionale Drita Rexhaj, procesmbajtëse, në çështjen
penale të të akuzuarit B. S., nga fshati Rimanishtë, komuna e Prishtinës, për
veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPPK, lidhur me ankesën e
Prokurorit Publik të Qarkut Prishtinë dhe përgjigjenn ndaj ankesës të
mbrojtësit të të akuzuarit, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së
Qarkut Prishtinë P.nr.269/2004 datë 20 gusht 2004, në seancën e kolegjit të
mbajtur në pajtim me dispozitën e nenit 410 të Kodit të Përkohshëm të
Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK), më 8.2.2005, mori këtë

A K T GJ Y K I M
Me aprovimin e ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut Prishtinë,
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë P.nr.269/2004 datë 20 gusht 2004,
ndryshohet përkitazi me vendimin për sanksionin penal, ashtu që Gjykata
Supreme të akuzuarin B. S., për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor,
e gjykon me dënim në të holla në shumën prej 1.000 €, të cilën është i detyruar
ta paguajë në afat prej 15 ditësh e në rast mospagese, ky do t'i shndërrohet në
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Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur Prokurori Publik i Qarkut
Prishtinë, vetëm përkitazi me vendimin për dënimin, me propozim që kjo
Gjykatë aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë ashtu që të akuzuarit, për veprën
penale për të cilën është shpallur fajtor, t'i shqiptojë një sanksion më të lartë.
Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Ramiz Krasniqi, në përgjigjen ndaj
ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut ka propozuar që ajo të refuzohet si e
pabazuar, kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.
Gjykata Supreme seancën e mbajti konform dispozitës së nenit 410 të
KPPPK, me të cilën i akuzuari, ngeli pranë propozimve të bëra në përgjigjen në
ankesë, ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit av. Ramiz Krasniqi dhe Prokurori
Publik i Kosovës edhe pse të njoftuar me rregull për datën e mbajtjes së seancës
nuk morën pjesë në te, por ai, me propozimin me shkrim PPA.nr. 463/2004 datë
22 tetor 2004, ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut të
aprovohet si e bazuar.
Gjykata Supreme i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje juridikopenale, studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitë së nenit 415 të
KPPPK dhe, pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se:
- Ankesa është e pabazuar.
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Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkelje
esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë, kjo Gjykatë e
Shqyrtoi atë edhe në këtë aspekt konform dispozitës së nenit 376 të LPP dhe
gjeti se nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të
cilat do të kushtëzonin prishjen e tij. Po ashtu, as gjendja faktike e vërtetuar nga
gjykata e shkallës së parë nuk kontestohet, prandaj kjo nuk ka qenë objekt
shqyrtimi nga ana e kësaj Gjykate.
Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për sanksionin penal,
Gjykata Supreme gjen se ankesa e paraqitur është e bazuar. Si rrethana
lehtësuese, të cilat Gjykata e Shkallës së Parë ia ka njohur të akuzuarit, kanë
qenë: mosha e re, se ai më parë nuk ka qenë i gjykuar, sjelljet korekte para
Gjykatës, ndërsa rrethana rënduese nuk ka gjetur.
Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, Gjykata e Shkallës së Parë i ka
mbivlerësuar rrethanat lehtësuese dhe ka shqiptuar një sanksion penal që nuk
është në përpjestim me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së
kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si
ekzekutor, duke pasur parasysh se tek i akuzuari është gjetur arma dhe
municioni të cilat fare nuk u lejohen qytetarëve, gjë që paraqetn rrezikshmëri të
lartë shoqërore.
Prandaj, duke i pasur parasysh këto rrethana, kjo Gjykatë të akuzuarit i
shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se do të arrihet
qëllimi i ndëshkimit i parashikuar me dispozitat e nenit 34 të KPPK.
Nga sa u tha më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 426 të KPPPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ap.nr.464/2004, datë 8.2.2005
Procesmbajtësja,
Drita Rexhaj

Anëtarët e kolegjit
1) Avdi Dinaj
2) Riza Loci

Kryetari i kolegjit,
Agim Krasniqi
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386, 393
Ligji mbi Procedurën Kontestimore - pushim nga puna - kushtet e
marrëdhënies së punës - revizion i aktgjykimit ankesa e refuzuar]

4.02.2004, është refuzuar kërkesëpadia e paditësit që të anulohet vendimi i të
paditurës dhe të detyrohet e paditura që paditësin ta kthejë në marrëdhënie pune
në punë dhe detyra të punës ku ka punuar më parë, dhe t'ia njohë të gjitha të
drejtat nga marrëdhënia e punës si dhe t'ia paguajë shpenzimet procedurale nën
kërncim të përmbarimit të detyrueshëm.

Paditësi paraqiti kërkesë për revision të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Pejë duke mbajtur qëndrimin seGjykata ka shkelur dispozitat e aplikueshme të
procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën materiale.
Paditësi ishte i punësuar pranë palës së paditur deri në vitin 1999 në të cilën
kohë shkon nga Kosova për në Gjermani. Pas kthimit në Kosovë paditësi
kërkoi kthimin e tij në vendin e punës mirëpo atij I'u refuzua kjo kërkesë sipas
nenit 3 të rregullave të përkohshme të punësimit të palës së paditur gjë që
specifikon afatin kohor për kërkesa të tilla.
Gjykata Supreme ka vedosur se Gjykatat e shkallës më të ulët kanë vërtetuar
drejtë dhe plotësisht gjendjen faktike dhe kanë interpretuar në mënyrë të duhur
ndikimin e kushteve të punësimit. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
ankesën e të paditësit është e pabazuar
Rev.nr.8/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga
Kryetari i Gjykatës Rexhep Haxhimusa, kryetar dhe gjyqtarët: Shahdane
Agani, mr. Rifat Zylfiu, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, anëtarë,
në çështjen juridike të paditësit F. Q., nga fshati Strellc i Ulët, të cilin e
përfaqëson Bekë Lajçi, avokat nga Peja, kundër të paditurës KEK Prishitnë
“Elektrokosova” Distribucioni në Pejë, për nulimin e vendimit mbi
ndërprerjen e marrëdhënies së punës, përkitazi me revizionin të paditësit
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë, Ac.nr.188/2004 datë
7.09.2004, në seancën e mbajtur më 29.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë, Ac.nr. 188/2004 datë 7.09.2004.
A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës Komunale Pejë, C.nr. 707/2001 datë
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Gjykata e Qarkut Pejë, me aktgjykimin Ac.nr.188/2004 datë
7.09.2004, ka refuzuar ankesën e paditësit dhe aktgjykimin e Gjykatës
Komunale Prishtinë e ka vërtetuar.
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë paditësi me
kohë ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljes thelkbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me
propozim që të ndryshohet aktgjykimi i shkallës së dytë dhe ai i shkallës së
parë, ashtu që kërkesëpadia e paditësit të pranohet ose aktgjykimet e Gjykatës
të instancës më të ulët të prishen dhe dhe çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës
së Parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktgjykimeve të goditura sipas nenit 386 të Ligjit
të Procedurës Kontestimore (LPK), Gjykata Supreme ka gjetur se revizioni
është i pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune
të përhershme te e paditura. Gjatë kohës së luftës, paditësi ka shkuar në
Gjermani si azilant. Gjatë qëndrimit në Gjermani paditësi ka qenë në shërim
spitalor që nga datë 11.08.1999. Nga kërkesa për këthim në punë drejtuar të
paditurës, del se, paditësi me datë 2.07.2001 ka kërkuar që t'i lejohet kthimi në
punë. Me vendimin e së paditurës nr. 2849 datë 7.09.2001, është refuzuar si e
pabazuar kërkesa e paditësit për këthimn e tij në punë, me arsyetimin se
paditësi e ka lëshuar afatin e caktuar për rikëthimin në punë, sipas nenit 3 të
rregullave të përkohshme të marrëdhënies së punës të punëtorëve të KEK-ut, e
aprovuar nga Bordi Drejtues më 8.03.2000, me të cilin është caktuar afati i
rikëthimit në punë më së voni gjer më 1.07.2000 për të gjithë punëtorët e dëbuar
me dhunë nga puna para 3.12.1990 dhe ata më vonë të dëbuar nga organet e
dhunshme.
Gjykata e shkallës së dytë në tërësi i ka pranuar konstatimet
faktike dhe qëndrimin juridik të Gjykatës së Shkallës së Parë. Ka vlerësuar se
aktgjykimi i Gykatës së Shkallës së Parë nuk përmban shkelje thelbësore të
procedurës kontestimore, përbënë arsye të mjaftuara për faktet vendimtare,
prandaj e ka refuzuar si e pabazuar ankesën e paditësit dhe e ka vërtetuar
aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes Gjykata Supreme e Kosovës ka
vlerësuar se gjykatat e instancës më të ulët në bazë të gjendjes faktike të
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vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, drejt i kanë zbatuar dispozitat e
procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur se
kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386 dhe
385(3) - Ligji mbi Procedurën Kontestimore - kthimi në vendin e punës
gjendja specifike faktike - revizion i aktgjykimit - ankesa e refuzuar]

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës ka
gjetur se aktgjykimet e Gjykatave të instancës më të ulët nuk përbëjnë shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, parashikuar nga neni 354
par. 2 pika 14 të LPK, ngase sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, dispozitivi i
aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Parë është i kuptueshëm, nuk është në
kundërshtim me arsyetimin e aktgjykimit dhe nuk ka kundërthënie mes
arsyeve dhe provave të administruarra.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Gjykatat e shkallës së ulët gjetën se pala e paditur e ka përfunduar gabimisht
marrëdhënien e punës me paditësin dhe kanë udhëzuar kthimin në vendin e
punës të palës së paditur Ndërprerja e marrëdhënies së punës është bazuar në
lënien e punësn nga ana e paditësit në pritje të pensionit sipas këshillës
administrative të Departamentit të Transportit dhe Infrastrukturës. Gjykatat e
shkallës më të ulët konsideruan se nën rrethana të këtilla këshill administrative
nuk ishte bazë e mjaftueshme ligjore për ndërprerje të marrëdhënies së punës
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykatat e shkallës më të ulët kanë vërtetuar
plotësisht dhe drejtë gjendjen faktike dhe kanë zbatuar në mënyrë të duhur të
drejtën materiale. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
paditësit është e pabazuar

Gjykata Supreme e Kosovës ka vlerësuar se Gjykatat e instancës
më të ulët drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtë
materiale kur kanë gjetur se paditësi nuk ka vepruar sipas nenit 3 të Rregullave
të Përkohshme për Marrëdhënie Pune të Koorporatës Energjetike të Kosovës.
Në aktgjykimet e cekura ato kanë dhënë arsye të mjaftueshme për faktet
vendimtare të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin nenit 393 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Rev.nr.33/2005
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.8/2005, datë 29.03.2005

Kryetari i Gjykatës-Kolegjit,
Rexhep Haxhimusa

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, mr. Rifat Zylfiu, Shahdane Agani, Vjosa NimaniZylfiu dhe Osman Tmava, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit M. J., nga
fshati Bardh i Madh, komuna e Fushë Kosovës, kundër të paditurës
Hekurudhat e Kosovës-Fushë Kosovë, për kthimin në vendin e punës, përkitazi
me revizionin e së paditurës paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Prishtinë, Ac.nr. 55/2002 datë 16.7.2004, në seancën e mbajtur më 14.06.2005,
mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr. 55/2002 datë 16.7.2004.
A r s y e t i m i
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Me aktgjykimin e Gjykatës Komunale Prishtinë, C.nr. 92/2001 datë
25.06.2001, është pranuar kërkesëpadia e paditësit dhe është anuluar si joligjor
vendimi i të paditurës nr. 197 datë 28.02.2001 dhe është detyruar e paditura që
paditësin ta kthejë në vendin e punës konduktor Rep.Operimit në të cilën ka
punuar para ndërprerjes së marrëdhënies së punës, me të gjitha të drejtat nga
marrëdhënia e punës në afat prej 8 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij
aktgjykimi me kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. Është vendosur që
secila palë t'i heqë shpenzimet e veta procedurale.

qenë të plotësuara kushtet ligjore për marrjen e vendimit të lartpërmendur, kjo
për arsye se ditën e marrjes se këtij vendimi paditësi ka pasur 40 vite përvojë
pune dhe 61 vjet moshe, çka donë të thotë se paditësi nuk e ka plotësuar
asnjërën nga kushtet e parapara me ligj për ndërprerjen e marrëdhënies së
punës sipas kësaj baze, prandaj ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr. 55/2002 datë
16.7.2004, është refuzuar si e pabazuar ankesa e së paditurës dhe është
vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Komunale Prishtinë.
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë e paditura me
kohë ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike
dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i
shkallës së dytë të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për
rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 386 të LPK, ka gjetur se revizioni është i pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësi me padi si palë e paditur i ka
cekur Hekurudhat e Kosovës, dhe gjatë tërë procedurës nuk ka bërë
ndryshimin e padisë. Me vendimin e paditurës nr. 197 datë 28.02.2001,
paditësi i caktuar në vendin e punës konduktor Rep.Operimit i ndërprehet
marrëdhënia e punës për shkak të shkuarjes në pritje të pensionit më datë
28.02.2001, dhe se nga pika 1 e këtij vendimi atij i sigurohet benificioni për
shërbim afatgjatë në shumën prej 120 DM në muaj për tërë vitin. Në arsyetimin
e vendimit të lartpërmendur është konstatuar se “Në bazë të instruksioneve
administrative të Departamentit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 2001/3 të
datës 27.02.2001, të gjithë punëtorët e sistemuar-aktiv në HK ose të cilët
gjenden në listën e punëtorëve rezervë të HK prej 350 sish e të cilët i kanë
mbushur ose do të arrijnë gjatë vitit 2001, 60 vjet të moshës ose 35 vjet përvojë
të punës duke llogaritur edhe përvojën e benificuar sipas dispozitave ligjore
stazhin e beneficuar, do të marrin beneficion për shërbim afatgjatë, duke filluar
prej 1.03.2001, për punëtorët aktiv dhe rezervë të hekurudhës. Në bazë të
evidencës në librin amë të punëtorëve, shihet se punëtori paditësi i ka gjithsej
40 vite përvojë pune dhe është i lindur në vitin 1940”.

Gjykata e Shkallës së Dytë, duke vendosur sipas ankesës së të
paditurës, ka pranuar konstatimet faktike dhe qëndrimin juridik të Gjykatës së
Shkallës së Parë, duke gjetur se ajo e ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë
gjendjen faktike, në bazë të së cilës ka zbatuar drejt procedurën kontestimore
dhe të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.
Nisur nga fakti vendimtar, siç është fakti se ka ekzistuar marrëdhënia
e punës së paditësit në kohë të pacaktuar me palën e paditur dhe se paditësit me
vendimin e paligjshëm mbi largimin nga marrëdhënia e punës iu ka bërë e
pamundur të punojë në vendin e tij të punës, ngase instruksioni administrativ
nuk mund të jetë bazë ligjore për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, prandaj
gjykatat e instancës më të ulët e kanë detyruar të paditurin ta kthejë paditësin në
vendin e tij të punës.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës
vlerëson se Gjykatat e instancës më të ulët, në bazë të gjendjes faktike të
vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, drejt e kanë zbatuar të drejtën materiale
kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se aktgjykimet e
tyre nuk përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare.
Thëniet në revizion të cilat kanë të bëjnë me vërtetimin jo të drejtë dhe
të plotë të gjendjes faktike, Gjykata Supreme e Kosovës nuk i ka shqyrtuar
ngase sipas dispozitës së nenit 385 par. 3 të LPK, revizioni nuk mund të
paraqitet për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 393 të LPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Rev.nr.33/2005, datë 14.06.2005

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Gjykata e shkallës së parë, ka gjetur se vendimi i paditurës nr. 197
datë 28.02.2001, nuk mund të jetë bazë ligjore për ndërprerjen e marrëdhënies
së punës të paditësit për shkak të shkuarjes në pritje të pensionit më datë
28.02.2001, sepse, sipas vlerësimit të asaj Gjykate në rastin konkret nuk kanë
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386 Ligji
mbi Procedurën Kontestimore - kthimi në vendin e punës - kushtet e
kontratës së punës - revizion i aktgjykimit - ankesa e refuzuar]

25.05.2004, është refuzuar ankesa e paditësit dhe është vërtetuar aktgjykimi i
Gjykatës Komunale Prishtinë, C.nr. 99/2001 datë 18.12.2001, me të cilin është
refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit që të vërtetohet se ai është në
marrëdhënie pune të përhershme tek e paditura, në punët dhe detyrat e punës
shitës në shitore dhe të detyrohet e paditura që atë ta kthejë në vendin e punës të
mëparshëm dhe të detyrohet që atij t'ia paguajë në emër të shpenzimeve të
procedurës shumën prej 215 € në afat prej 8 ditësh.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Paditësi ishte i punësuar pranë të paditurit deri në vitin 1999 kur edhe e
lëshon Kosovën për të shkuar jashtë venditpër shkak se ka dështuar në mënyrë
të paarsyeshme për tú paraqitur në vendin e punës siç kërkohet me kushtet e
marrëdhënies së punës. Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykatat e shkallës
më të ulët kanë zbatuar drejtë të drejtën materiale kur e kanë hedhur poshtë
kërkesëpadinë e paditësit. Gjykata Supreme ka vendosur se i padituri nuk
kishte për obligim që të sigurojë kthimin në vendin e punës të paditësit për
shkak se marrëdhënia e punës ndërmjet të punëdhënësit dhe të punësuarit ishte
ndërprerë. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit është
e pabazuar.
Rev.nr.37/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, mr.Rifat Zylfiu, Shahdane Agani, Vjosa NimaniZylfiu dhe Osman Tmava, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit Mehdi
Arifi, nga Prishtina, kundër të paditurës Tregtia e Kosovës NT “Tekacomerc”
Prishtinë, për kthimin në vendin e punës, përkitazi me revizionin e paditësit
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr. 484/2002
datë 25.05.2004, në seancën e mbajtur më 14.06.2005, mori këtë

Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë, paditësi në afatin
ligjor ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës
materiale me propozim që aktgjykimet e të dy Gjykatave të instancës më të ulët
të prishen dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 386 të LPK, gjeti se revizioni i paditësit është i pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune në
ndërmarrjen e paditur gjer më 24.03.1999. Gjatë luftës është larguar nga
Kosova dhe si refugjatë ka shkuar në Gjermani gjer më 17.07.2000, kur është
kthyer në Kosovë. Më 15.08.2000 është paraqitur me kërkesë në ndërmarrjen e
të paditurës, por kjo e ka refuzuar kërkesën e tij për t'u kthyer në punë, me
arsyetimin se paditësi është paraqitur në punë pas skadimit të afatit të paraparë
me vendimin e së paditurës të datës 4.07.1999, me të cilin është paraparë që të
gjithë punëtorët që gjinden përkohësisht jashtë vendit, janë të detyruar t'i
paraqiten shërbimeve përkatëse, nëpërmjet telefonit, teleksit ose me ndonjë
formë tjetër të shkruar në afatin prej 30 ditësh nga dita e marrjes së vendimit
gjer më 4.08.1999. Paditësi nuk e ka arsyetuar vonesën e tij për t'u paraqitur në
punë. Gjatë kohës deri sa ka qëndruar në Gjermani, nuk është interesuar për
vendin e tij të punës, nuk ka kërkuar informata lidhur me kushtet dhe afatin e
kthimit në vendin e punës.
Në bazë të kësaj gjendje faktike, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur
se sipas vendimit të Tubimit të Punëtorëve 2/1 datë 4.07.1999 të ndërmarrjes
së paditur, kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe, si të tillë, e ka
refuzuar.

A K T GJ Y K I M
Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr. 484/2002 datë 25.05.2004.
A r s y e t i m i

Gjykata e Shkallës së Dytë, në procedurën ankimore në tërësi i ka
pranuar konstatimet faktike dhe qëndrimin juridik të Gjykatës së Shkallës së
Parë. Ajo ka gjetur se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk përmban
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, prandaj ankesën
e ka refuzuar si të pabazuar dhe aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë e ka
vërtetuar.

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr. 484/2002 datë
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Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës
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vlerëson se në bazë të gjendjes së përshkruar faktike, Gjykatat e instancës më të
ulët drejt e kanë zbatuar të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e
paditësit është e pabazuar, ngase sipas vendimit të Tubimit të Punëtorëve nr.
2/1 datë 4.07.1999 të ndërmarrjes, paditësi ka mundur të kthehet në punë gjer
më 4.08.1999, megjithatë ky nuk është paraqitur në punë gjer më 17.07.2000,
ndërsa kërkesën me shkrim ka paraqitur më 15.08.2000 afër 1 vit pas skadimit
të afatit të paraparë, prandaj nuk mund të thuhet se në këtë rast gabimisht është
zbatuar e drejta materiale.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 282(2),
392, 400(1) Ligji mbi Procedurën Kontestimore - pagimi i borxhit në emër
të qirasë - revizion i aktgjykimit - ankesa e refuzuar]

Gjykata Supreme e Kosovës thëniet e revizionit të paditësit, që nuk ka
qenë i informuar dhe vendimi nuk ka qenë i shpallur në mjetet e informimit
publik i vlerëson si të pabazuara, ngase nga deklarata e dëshmitarit H. M. del se
paditësin e ka djalë të motrës dhe vazhdimisht kanë biseduar nëpërmjet
telefonit dhe prej deklaratës së tij konstatohet se vendimi i së paditurës për
rikthimin e punëtorëve është shpallur në tabelën e ndërmarrjes dhe afati i
kthimit-lajmërimit ka qenë gjer më 4.08.1999. Meqë paditësi nuk ka vepruar
sipas vendimit, e paditura ka konsideruar se pas kalimit të atij afati, paditësi
nuk është në marrëdhënie pune. Pas kthimit të tij nga Gjermania në Kosovë ka
paraqitur kërkesë për kthimin në punë, por e paditura e ka refuzuar kërkesën e
tij si të pabazuar.
Për detyrimin e së paditurës për ta kthyer paditësin në punë si
parakusht duhet të ekzistojë marrëdhënie juridike-punuese mes të paditurës si
punëdhënës dhe paditësit si i punësuar, çka nga shkresat e lëndës nuk rezulton
një supozim i tillë, prandaj thëniet e paditësit se Gjykata e Shkallës së Dytë
gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e
paditësit është e pabazuar dhe si të tillë e ka refuzuar janë të pabazuara.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 393 të LPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Rev.nr.37/2005, datë 14.06.2005

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Paditësi paraqiti padi në Gjykatën Komunale të Ferizajit kundër të paditurit
për borxhin e papaguar të qirasë. Gjykata Komunale në Ferizaj i'a përcjelli
rastin Gjykatës Ekonomike të Prishtinës bazuar në kompetencën lëndore siç
parashihet me nenin 282(2) të LPK-së. Gjykata Supreme ka vendosur se
Gjykatës komunale i mungon kompetenca për të dëgjuar lëndën për shkak se
procedura është përmbyllur nga Gjykata me kompetencë të duhur siç kërkohet
me nenin 400 (1) të LPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa
e paditësit është e pabazuar

Rev.nr.67/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu, Shahdane Agani, Vjosa NimaniZylfiu dhe Osman Tmava, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit Hekurudhat
e Kosovës në Fushë Kosovë kundër të paditurës N.T. “Triumf” në Ferizaj për
pagimin e borxhit në emër të qirasë përkitazi me revizionin e paditësit paraqitur
kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë Ac.nr.51/2002 datë
01.04.2004, në seancën e mbajtur më 26.04.2005, mori këtë:
A KT V E N D I M

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Hudhet poshtë si i palejuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë Ac.nr.51/2002 datë 01.04.2004.
A r s y e t i m i
Me aktvendimin C.nr.208/2001 datë 30.11.2001, Gjykata Komunale
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Ferizaj është shpallur jokompetente lëndore për të gjykuar në këtë çështje
juridike. Është vendosur që pas plotëfuqishmërisë së aktvendimit, shkresat e
lëndës t'i dërgohen Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë si Gjykatë
kompetente në vendosje të mëtutjeshme.
Gjykata e Qarkut Prishtinë me aktvendimin Ac.nr.51/2002 datë
01.04.2004, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit dhe aktvendimin e
Gjykatës Komunale Ferizaj e ka vërtetuar.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386 Ligji
mbi Procedurën Kontestimore - kushtet e nevojshme ligjore për fitimin e
të drejtës pronësore dhe pronësinë - okupimi i paligjshëm i banesës
revizion i aktgjykimit - ankesa e pranuar]

Kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, paditësi me
kohë ka paraqitur revizon për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës
materiale, me propozimin që të dy aktvendimet të prishen dhe lënda t'i kthehet
gjykatës së shkallës së parë në vendosje.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur
sipas nenit 400 par.4 lidhur me nenin 386 të LPK, ka gjetur se revizioni është i
palejuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka paraqitur padi kundër të
paditurës për pagesën e qirasë për tokën e cila është në pronësi të
paditësit afër sacionit hekurudhor në Ferizaj në një sipërfaqe prej 55 m2. E
paditura nuk e ka paguar qiranë për 6 muaj të vitit 2000 dhe 7 muaj për vitin
2001.
Gjykata Komunale Ferizaj në bazë të nenit 282 par.2 të LPK, ka marrë
vendim që për vendosjen në këtë çështje juridike kompetente është Gjykata
Ekonomike e Qarkut Prishtinë, prandaj është shpallur jokompetente për të
vendosur lidhur me padinë e paditësit.
Sipas dispozitës së nenit 400 par.l të LPK, palët mund të paraqesin
revizion edhe kundër aktvendimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë me të cilin
procedura ka përfunduar në formë të prerë. Duke marrë parasysh këtë revizioni
nuk është i lejuar kundër aktvendimit me të cilin Gjykata është shpallur
jokompetente reale.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Paditësi, në shkallë të parë, ishte i suksesshëm në inicimin e procedurës kundër
të paditurit që të lëshojë banesën pronë e paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykatat e shkallës më të ulët nuk kishin bërë
vërtetimin e plotë të gjendjes faktike siç parashikohet me nenin 386 të LPK-së.
Gjykata Supreme ka vendosur se paditësi bartë barrën e provës së provimit të
pronësisë si barrë e nevojshme ligjore për të përcaktuar të drejtat pronësorojuridike në banesën në fjalë. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa
e të paditurit është e bazuar.

Rev.nr.74/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu, Shahdane Agani, Vjosa NimaniZylifu dhe Osman Tmava, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit S. D. nga
fshati Rudnik, kundër të paditurit Kompiroviq Petar nga Mitrovica, për lirimin
e banesës përkitazi me revizionin të paditurit paraqitur kundër aktgjykimit të
Gjykatës së Qarkut Mitrovicë Ac.nr.331/2004 datë 14.1.2005, në seancën e
mbajtur më 24.05.2005, mori këtë:

Nisur nga kjo gjendje e çështjes Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur
se revizioni në këtë çështje juridike nuk është i lejuar, nga se Gjykata është
shpallur jokompetente reale dhe sipas nenit 400 par.l të LPK procedura nuk ka
përfunduar në formë të prerë.

A K T V E N D I M

Për faktin se revizioni nuk është i lejuar në këtë çështje juridike,
Gjykata Supreme e Kosovës, me zbatimin e nenit 392 të LPK, ka vendosur si
në dispozitiv të këtij aktvendimi.

Pranohet revizioni i të paditurit dhe prishet aktgjykimi i Gjykatës së
Qarkut Mitrovicë Ac.nr.331/2004 datë 14.1.2005 dhe ai i Gjykatës Komunale
Mitrovicë C.nr.739/2004 datë 12.10.2004, ndërsa lënda i kthehet Gjykatës së
Shkallës së Parë për rigjykim.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.67/2005, datë 26.04.2005

A r s y e t i m i
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386 Ligji
mbi Procedurën Kontestimore - vërtetimi i të drejtës pronësore - rifillimi
i procedurës - revizion i aktgjykimit - ankesa e refuzuar - Neni 389(2), 392
LCP]

A r s y e t i m i

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut dhe
Gjykatës Komunale në Gjilan duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur
dispozitat e aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht
të drejtën materiale.
Paditësi paraqiti padi kundër të paditurve në baza të provimit të të drejtës
pronësore juridike. Gjykata Supreme ka vendosur se paraqitësi i revizionit në
këtë rast nuk ishte palë në procedurë dhe si e tillë i mungonte pushteti për të
paraqitur revizion. Sipas nenit 389(2) të LPK-së, paraqitësi i revizionit duhet
të jetë përfaqësues i autorizuar për paditësin. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se kërkesa e paditësit është e pabazë.
Rev.nr.77/2005

Me aktvendimin e Gjykatës Komunale Gjilan, C.nr. 276/2002 datë
8.10.2004, është hedhur poshtë si i palejueshëm propozimi i Q. A. nga Gjilani,
për përsëritjen e procedurës e përfunduar me aktgjykimin e plotfuqishëm të
gjykatës së shkallës së parë, C.nr. 92/2000 datë 3.08.2000.
Gjykata e Qarkut Gjilan, me aktvendimin Ac.nr. 276/2004 datë
27.12.2004, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e propozuesit Q. A., nga
Gjilani dhe aktvendimin e Gjykatës Komunale Gjilan, e ka vërtetuar.
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Shkallës së
Dytë propozuesi Q. A., nga Gjilan, ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale, me propozim që revizioni të pranohet dhe të prishen dhe
lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim ose të ndryshohen
dhe propozimi për përsëritjen e procedurës të pranohet.

NË EMËR TË POPULLIT

Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të aktvendimeve të
goditura, sipas nenit 386 të LPK, ka gjetur se revizioni është i palejuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, mr. Rifat zylfiu, Meleqe Behxheti, Vjosa
Nimani-Zylfiu dhe mr.sc.Fejzullah Hasani, anëtarë, në çështjen juridike të
paditëses M. A., nga Gjilani, të cilën e përfaqëson Mustafë Musa, avokat nga
Gjilani, kundër të paditurve M. H., Sh. H., T. H. dhe N. Ç., e lindur H., të gjithë
nga Prishtina, të cilët i përfaqëson Hazir Haziri, avokat nga Gjilani, për
vërtetimin e së drejtës së pronësisë-për përsëritjen e procedurës, përkitazi me
revizionin e Q. A., nga Gjilan, të cilin e përfaqëson Shemsedin Piraj, avokat
nga Gjilani, paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Komunale Gjilan, C.nr.
276/2002 datë 8.10.2004 dhe aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Gjilan, Ac.nr.
276/2004 datë 27.12.2004, në seancën e mbajtur më 25.05.2005, mori këtë

Nga shkresat e lëndës del se paditësja ka ushtruar padi kundër të
paditurve për vërtetimin e së drejtës së pronësisë.

A K T V E N D I M
Hidhet poshtë si i palejuar revizioni i Q. A., nga Gjilani, paraqitur
kundër aktvendimit të Gjykatës Komunale Gjilan, C.nr. 276/2002 datë
8.10.2004 dhe aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Gjilan, Ac.nr. 276/2004 datë
27.12.2004.
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Gjykatës së Shkallës së Parë, ka marrë aktgjykim C.nr. 92/2000 datë
3.08.2000, në bazë të pranimit, i cili aktgjykim është bërë i plotfuqishëm më
datë 18.09.2000.
Paraqitësi i revizionit Q. A., nga Gjilani,nuk është palë në këtë
procedurë kontestimore, as pjesëmarrës në procedurë, prandaj konsiderohet si
person i paautorizuar për të parashtruar revizionin.
Me nenin 389 par. 2 të LPK, është parashikuar që revizioni është i
palejueshëm, në qoftë se e ka paraqitur personi që nuk është i autorizuar për të
parashtruar revizionin. Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e
Kosovës ka gjetur se revizioni nuk është i lejuar ngase është paraqitur nga
personi i paautorizuar që nuk është pal në procedurë, as pjesëmarrës në këtë
çështje juridike.
Sipas dispozitës së nenit 392 të LPK, revizionin të pasafatshëm, jo të
plotë dhe të palejueshëm Gjykata e revizionit do ta hedhë poshtë me
aktvendim, në qoftë se këtë gjë, brenda kufijve të autorizimeve të veta (neni
399 të LPK), nuk e ka bërë Gjykata e Shkallës së Parë. Për këtë arsye, Gjykata
Supreme e Kosovës revizionin e paraqitësit e ka hedhur poshtë si të palejuar.
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Me aktgjykimin për shkak të mungesës të Gjykatës Komunale
Mitrovicë C.nr.739/2004 datë 12.10.2004, është pranuar kërkesëpadia e
paditësit dhe është detyruar i padituri që atij t'ia lirojë nga njerëzit dhe sendet
banesën e cila gjindet në Mitrovicë Rr.”Kral Petar” I Bll.S/2 hyrja 1-IX/35 dhe
t'ia dorëzojë në posedim atë. Është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet
e veta procedurale.
Gjykata e Qarkut Mitrovicë me aktgjykimin Ac.nr.331/2004 datë
14.1.2005, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të paditurit dhe aktgjykimin e
Gjykatës Komunale Mitrovicë e ka vërtetuar.
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë, i padituri me
kohë ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, me propozimin që aktgjykimet e Gjykatave të
instancës më të ulët të prishen dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë
për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 386 të LPK,
Gjykata Supreme gjeti se revizioni është i bazuar.
Nga shkresat e lëndës del se, në bazë të kontratës së vërtetuar në
Gjykatën Komunale Mitrovicë Vr.nr.951/2004 datë 01.6.2004, ish pronari B.
S. ia ka shitur banesën paditësit në Rr.”Kral Petar” I Bll.S/2 hyrja 1-IX/35, në
sipërfaqe prej 60,14 m2 në Mitrovicë. Në banesë është vendosur i padituri i cili
refuzon lirimin e saj.

mënyra e dorëzimit ligjor të sendit. Në shkresat e lëndës nuk ka prova lidhur me
pronësinë e ish pronarit së banesës, gjegjësisht nëse shitësi i banesës ka qenë
ose jo pronarë i banesës dhe a ka mundur ai t'ia kalojë të drejtën e pronësisë
paditësit në bazë të kontratës së shitblerjes së banesës kontestuese, duke pasur
parasysh faktin se paditësi nuk ka dëshmuar me kurfarë provash pronësinë e ish
pronarit B. S., respektivisht mbi qfarë baze juridike ish pronari është bërë
pronarë i banesës. Kjo për arsye se në kontratën e shtiblerjes së banesës ceket se
ish pronari ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të aktvendimit të Gjykatës
Komunale Mitrovicë T.nr.190/2003 datë 29.9.2003, por në shkresat e lëndës
nuk gjindet aktvendimi i Gjykatës Komunale Mitrovicë T.nr.190/2003 datë
29.9.2003.
Gjykata e Shkallës së Parë është e detyruar që në rigjykim t'i
mënjanojë të metat e vërejtura nga kjo Gjykatë, kështu që për t'i vërtetuar
rrethanat kontestuese, në radhë të parë të vërtetojë me prova të nevojshme
pronësinë e ish pronarit-shitësit së banesës kontestuese, respektivisht bazën e
vlefshme juridike të fitimit të pronësisë nga ana e ish pronarit, ashtu që paditësi
duhet të sjellë prova gjegjësisht aktvendimin e Gjykatës Komunale Mitrovicë
T.nr.190/2003 datë 29.9.2003 në bazë të cilit ish pronari ka fituar të drejtën e
pronësisë mbi banesën kontestuese , sepse nga vërtetimi ose mos vërtetimi i
pronësisë së banesës kontestuese varet zbatimi i drejtë i së drejtës materiale,
respektivisht kalimi i së drejtës së pronësisë të paditësit në bazë të kontratës për
shitblerjen e banesës, pas vërtetimit të këtyre provave dhe provave të tjera
eventuale, të marrë një vendim të ligjshëm.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 395 par.2 të LPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

Gjykatës së Shkallës së Parë, ka marrë aktgjykim për shkak të
mungesës dhe e ka detyruar të paditurin që t'ia lirojë banesën paditësit të cilën e
shfrytëzon pa bazë juridike. Të njejtin qëndrim juridik lidhur me zbatimin e së
drejtës materiale e ka marrë edhe Gjykata e Shkallës së Dytë me rastin e
refuzimit si të pabazuar të ankesës së të paditurit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin
e Gjykatës së Shkallës së Parë.

GJYKATA SUPREME E KOVOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.74/2005, datë 24.05.2005
Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, tani për
tani, nuk mund të pranojë si të drejtë dhe të ligjshëm një qëndrim të tillë të
gjykatave të instancës më të ulët, ngase, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, për
shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale nuk është vërtetuar plotësisht
gjendja faktike.
Gjykata e shkallës së parë nuk ka vërtetuar në mënyrë të plotë se mbi
qfarë baze juridike ish pronari B. S. e ka fituar të drejtën e pronësisë mbi
banesën kontestuese. Përfitimin e të drejtës së pronësisë mbi paluajtshmërinë
në bazë të punës juridike, është e nevojshme të plotësohen këto kushte juridike:
që të ekzistojë baza e vlefshme juridike, pronësia e pronarit të mëparshëm dhe
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Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 392 të LPK, u vendos si në
dispozitiv të këtij aktvendimi.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 400(4)
Ligji mbi Procedurën Kontestimore - pengim posedimi - revizion i
aktgjykimit - ankesa e refuzuar - Neni 392 dhe 443(3) LPK]

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Rev.nr.77/2005, datë 25.05.2005

Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

I padituri paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Pejë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e aplikueshme të
procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën materiale.
I padituri nuk ishte i suksesshëm në paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit të
gjykatës së shkallës së parë dhe kërkoi revizion në lëndën e kontestit të pengim
posedimit. Gjykata Supreme ka vendosur se revizioni nuk mund të paraqitet
kundër aktvendimit të Gjykatës në kontestin e pengim posedimit siç parashihet
me nenin 443(3) të LPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
kërkesëa e të paditurit është pabazë.
Rev.nr.81/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, mr.Rifat Zylfiu, Meleqe Behxheti, Vjosa NimaniZylfiu dhe Osman Tmava, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit I. S., nga
Deçani, kundër të paditurit B. H., nga Deçani, për pengim posedimi, sipas
revizionit të paditurit, paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Pejë,
Ac.nr.134/2004 datë 25.01.2005, në seancën e mbajtur më 24.05.2005, mori
këtë
A K T V E N D I M
Hidhet poshtë si i palejuar revizioni i të paditurit, paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Pejë, Ac.nr. 134/2004 datë 15.03.2004.
A r s y e t i m i
Me aktvendimin e Gjykatës Komunale Pejë C.nr. 116/2000 datë
15.03.2004, është hedhur poshtë ankesa e të paditurit si jo e plotë.
Me aktvendimin e Gjykatës së Qarkut Pejë, Ac.nr. 134/2004 datë
25.01.2005, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe është
vërtetuar aktvendimi i Gjykatës Komunale Pejë, C.nr. 116/2000 datë
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15.03.2004.
Kundër aktvendimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë i padituri ka
paraqitur revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, me propozim që aktvendimi i shkallës së parë dhe ai i
shkallës së dytë të prishen dhe lënda të kthehet në Gjykatën e Shkallës së Parë
për rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas vlerësimit të revizionit sipas nenit
400 par. 4 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se revizioni
është i palejuar.
Sipas dispozitës së nenit 443 par. 3 të LPK, kundër aktvendimit të
marrë në kontestet e pengimit të posedimit revizioni nuk është i lejuar.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 391, 392,
400(4); 443(3) - Ligji mbi Procedurën Kontestimore - Pengim posedimi
revizion i aktgjykimit - ankesa e refuzuar]
I padituri paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Gjykatat e shkallës më të ulët gjetën se i padituri kishte bërë pengim posedimin
e parcellës kadastrale.
Gjykata Supreme ka vendosur se revizioni nuk mund të paraqitet kundër
aktvendimit të Gjykatës në kontestin e pengim posedimit siç parashihet me
nenin 443(3) të LPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e të
paditurit është pabazë.

Nga se aktvendimi i goditur është marrë në kontestin e pengimit të
posedimit, sipas dispozitës së cekur të nenit 443 par. 3 të LPK, revizioni në këtë
çështje juridike nuk është i lejuar.

Rev.nr.85/2005
NË EMËR TË POPULLIT

Pasi që Gjykatat e instancës më të ulët nuk kanë vepruar në pajtim me
nenin 389 par. 2 të LPK dhe ta hedhin revizionin si të palejuar, Gjykata
Supreme e Kosovës, me zbatimin e nenit 392 të këtij Ligji, u deshtë që
revizionin ta hedhë poshtë si të tillë.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 392, 400 par. 4 dhe
443 par. 3 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyatarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu, Shahdane Agani dhe Vjosa
Nimani-Zylifu, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit B. I. nga fshati
Dumnicë e Ulët, kundër të paditurit D. R. nga fshati Dumnicë e Ulët, për
pengim posedim, përkitazi me revizionin e të paditurit paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Mitrovicë Ac.nr.188/2004 datë 04.03.2005,
në seancën e mbajtur më 24.05.2005, mori këtë:

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Rev.nr. 81/2005, më 24.5.2005
A K T V E N DI M
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

Hidhet poshtë si i palejuar revizioni i të paditurit, paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Mitrovicë Ac.nr.188/2004 datë 04.03.2005.
A r s y e t i m i
Me pjesën I të dispozitivit të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut
Mitrovicë Ac.nr.188/2004 datë 04.03.2005, është ndryshuar vendimi i
Gjykatës Komunale në Vushtrri K.nr.49/2004 datë 09.06.2004, vetëm sa i
përketë titullit të vendimit, ashtu që në vend të “aktgjykimit duhet të jetë
aktvendim”. Me pjesën II të dispozitivit vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë
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është vërtetuar, me të cilin është pranuar kërkesëpadia e paditësit dhe është
vërtetuar se i padituri e ka penguar paditësin në posedimin faktik të fundit të
ngastrës kadastrale nr.1142 dhe 1144 KK Dumnicë e Ulët, në kohën dhe
mënyrën të përshkruar më hollësisht në dispozitivin e aktvendimit të Gjykatës
së Shkallës së Parë; është urdhëruar i padituri që të ndërpresë pengimin e
posedimit, në të ardhmen të përmbahet nga një pengim i tillë ose i ngjajshëm i
posedimit, duke bërë tërë këtë në afat prej 8 ditësh, me kërcënim të
përmbarimit të dhunshëm. Është detyruar i padituri që atij t'ia paguajë
shpenzimet e procedurës në shumë prej 243 €.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile -Neni 386, 437,
400 (4) Ligji mbi Procedurën Kontestimore - kthimi në vendin e punës
revizion i aktgjykimit - ankesa e refuzuar]

Kundër aktvendimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë i padituri ka
paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me
propozimin që aktvendimi i Gjykatës së Shkallës së Dytë dhe ai i Shkallës së
Parë të prishen dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim,
ose ato të ndryshohen ashtu që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e
pabazuar.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë refuzoi ankesën e paditësit në kërkesën e parë që
kishte të bëjë me kthimin e tin në vendin e punës siç parashihet me nenin 437 të
LPK-së, që parasheh se në rast të konfliktit nga marrëdhënia e punës afati për
ankesë është 8 ditë. Paditësi e tejkaloi këtë afat për dy ditë. Gjykata Supreme ka
vendosur se Gjykata e Qarkut nuk kishte bërë gabim në zbatimin e ligjit.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkes e paditësit është pabazë.

Rev.nr.88/2005

Gjykata Supreme e Kosovës, pas vlerësimit të revizionit sipas nenit
400 par.4 të LPK, gjeti se revizioni është i palejuar.
Sipas dispozitës së nenit 443 par.3 të LPK, kundër aktvendimit të
marrë në kontestet e pengimit të posedimit revizioni nuk është i lejuar.
Ngase aktvendimi i goditur, është marrë në kontestin e pengimit të
posedimit, sipas dispozitës së cekur të nenit 443 par.3 të LPK, revizioni në këtë
çështje juridike nuk është i lejuar.
Pasi që Gjykata e instancës më të ulët nuk kanë vepurar në pajtim me
nenin 389 par.2 të LPK, që ta hedhin revizioni si të palejuar, Gjykata Supreme e
Kosovës, me zbatimin e nenit 392 të këtij ligji revizionin është dashur ta hedhë
si të tillë.
Në bazë të asaj që u tha, me zbatimin e nenit 391, 392, 400 par.4 dhe
443 par.3 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu, Shahdane Agani, Vjosa NimaniZylifu dhe Mr.sc.Fejzullah Hasani,anëtarë, në çështjen juridike të paditëses S.
V., nga Prishtina , të cilën e përfaqëson Ramiz Suka avokat nga Prishtina,
kundër së paditurës Banka Kreditore-SHA Prishtinë, për kthim në punë,
përkitazi me revizionin e të autorizuarit i së paditëses paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë Ac.nr.456/2002 datë 28.12.2004,
në seancën e mbajtur me 25.5.2005, mori këtë:
A KT V E N D I M
Refuzohet si i pabazuar revizioni i të autorizuarit të së paditëses
paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë Ac.nr.456/2002
datë 28.12.2004.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.85/2005, datë 24.05.2005

A r s y e t im i

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti
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Me aktvendimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë Ac.nr.456/2002 datë
28.12.2004, është hedhur poshtë ankesa e paditëses si e pasafatshme, paraqitur
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kundër aktgjykimit të Gjykatës Komunale Prishtinë C.nr.547/2001 datë
11.04.2002.

që mund të ndikon në zbatimin e gabuar të së drejtës materiale në rastin
konkretë.

Kundër aktvendimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë i autorizuari i
paditëses me kohë ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljes thelbësore të
dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës
materiale me propozimin që revizioni të pranohet, ndërsa aktvendimi i
gjykatës së shkallës së dytë të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës
së Dytë në vendosje sipas ankesës së paditëses.

Në bazë të asaj që u tha me zbatimin e nenit 393 lidhur me nenin 400
par.4 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.88/2005, datë 25.05.2005

Pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur sipas nenit 386 lidhur me
nenin 400 par.4 të LPK, Gjykata Supreme e Kosovës, gjeti se revizioni është i
pabazuar.

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Nga shkresat e lëndës del se me aktgjykimin e Gjykatës Komunale
Prishtinë C.nr.547/2001 datë 11.04.2002, është refuzuar si e pabazuar
kërkesëpadia e paditëses, që të detyrohet e paditura që paditësen ta kthejë në
vendin e punës të mëparshëm me të gjitha të drejtat nga marrdhënia e punës
duke filluar nga data 15.08.1999. Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës
së Parë i autorizuari i së paditëses ka paraqitur ankesë. Gjykata e Qarkut
Prishtinë pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe ankesës ka gjetur se ankesa
është e pasafatshme, për arsye se të autorizuarit së paditëses aktgjykimi i
Gjykatës Komunale Prishtinë C.nr.547/2001 datë 11.04.2002 i është dorëzuar
më 03.06.2002, ndërsa ankesën kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së
parë ka paraqitur më 13.06.2002.
Gjykata Supreme e Kosovës, nisur nga një gjendje e tillë e çështjes,
ka gjetur se Gjykata e Shkallës së Dytë drejtë ka zbatuar të drejtën materiale
kur ka gjetur se ankesa e paditëses është e pasafatshme.
Sipas dispozitës së nenit 437 të LPK është parashikuar që në kontestet
nga marrdhënia e punës afati i paraqitjes së ankimit është 8 ditë. Nga
fletdërgesa për dorëzim personal që gjindet në shkresat e lëndës del se të
autorizuarit i së paditëses avokatit Ramiz Suka aktgjykimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë i është dorëzuar më 03.06.2002, ndërsa ankesën kundër
aktgjykimit ka paraqitur prej dore Gjykatës (i cili fakt del nga vula e Gjykatës)
më 13.06.2002, pas afatit prej 8 ditësh të parashikuar me dispozitën e nenit 437
të LPK.
Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, Gjykata e Shkallës së Dytë drejtë ka
vepruar kur me aplikimin e nenit 367 të LPK ankesën e paditëses e ka hedhur
poshtë si të pasafatshme.
Gjykata Supreme e Kosovës i vlerësoi si të pabazuara thëniet e cekura
në revizion, për arsye se me kurfarë prova nuk janë provuar thëniet në revizion,
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386,
400(4) Ligji mbi Procedurën Kontestimore - kthimi në vendin e punës e
drejta për shqyrtim gjyqësor - revizion i aktgjykimit - ankesa e refuzuar]

Gjykata e Qarkut Prishtinë me aktvendimin Ac.nr.316/2003 datë
11.03.2005, e ka refuzuar ankesën e paditësit dhe aktvendimin e gjykatës së
shkallës së parë e ka vërtetuar.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Paditësi paraqiti padi kundër të paditurve për shkak të ndërprerjes së
marrëdhënies së punës. Gjykatat e shkallës më të ulët kanë vendosur se lënda
ështëe pasafatshme dhe jashtë pushtetit gjyqësor për të shtyer të paditurin për
të kthyer paditësin në vendin e punës.
Gjykata Supreme ka vendosur se neni 83 i ligjit për marrëdhëniet themelore të
punës specifikoi afatin për shqyrtim gjyqësor të vendimeve të punësimit dhe ka
vendosur se paditësi kishte dështuar të përmbush afatin kohor. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e paditësit është pabazë.

Kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësi me kohë
ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës
kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që
aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe ai i shkallës së parë të prishen dhe
çështja t'i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim.

Rev.nr.98/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylifu, Shahdane Agani, Vjosa NimaniZylifu dhe Osman Tamava, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit Adem
Ademi nga fshati Pestovë, Komuna e Vushtrrisë, të cilin e përfaqëson Ilaz
Qerkinaj avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e Vushtrrisë , për
kthim në vendin e punës, përkitazi me revizionin e paditësit paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.nr.316/2003 datë
11.03.2005, në seancën e mbajtur me datë 14.6.2005, mori këtë:

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur
, sipas nenit 386 lidhur me nenin 400 par.4 të LPK , ka gjetur se revizioni është i
pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e
punës në vendin e punës gardist në sektorin e sigurimit fizik, me vendimin e së
paditurës nr.889 datë 25.07.2002. Kundër këtij vendimi paditësi ka paraqitur
kundërshtim organit të shkallës së dytë të të paditurës Bordit ekzekutiv të
KEK-ut më 05.8.2002, por lidhur me kundërshtimin e paditësit nuk është
vendosur. Paditësi më 17.12.2002 iu ka drejtuar gjykatës së shkallës së parë me
padi, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura ta kthejë atë në vendin e
punës ku ka punuar me të gjitha të drejtat dhe detyrat në afat prej 8 ditësh.
Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se padia e paditësit për kthimin në
vendin e punës është e pasafatshme.
Gjykata e shkallës së dytë në tërësi ka pranuar qëndrimin juridik të
gjykatës së shkallës së parë, duke gjetur se ajo e ka zbatuar drejtë të drejtën
materiale, kur ka gjetur se padia e paditësit është e pasafatshme.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës
vlerëson se gjykatat e instancës më të ulët e kanë zbatuar drejtë të drejtën
materiale, kur kanë gjetur se padia e paditësit është e pasafatshme. Ato kanë
dhënë arsye të mjaftueshme, të cilat i pranon edhe kjo gjykatë.

A K T V E N D I M
Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.nr.316/2003 datë
11.03.2005.
A r s y e t i m i
Me aktvendimin e Gjykatës Komunale Prishtinë C.nr.284/2002 datë
18.04.2003, është hedhur poshtë si e pasafatshme padia e paditësit,paraqitur
kundër së paditurës.
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Sipas nenit 83 të Ligjit për të Drejtat Themelore nga Marrëdhënia e
Punës është parashikuar që punëtori i pakënaqur me vendimin definitiv të
organit kompetent në organizatë apo nëse ky organ nuk merr vendim në afat
prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës , gjegjësisht kundërshtimit, ka të
drejtë që në afat prej 15 ditësh të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të veta para
gjykatës kompetente. Paditësi sipas Ligjit të Punës së Bashkuar dhe Ligjit për
të Drejtat Themelore nga Marrëdhënia e Punës, ka mundur ta kërkojë
mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Këto ligje kanë qenë në fuqi
dhe janë në fuqi, për arsye se me Rregulloren e Përfaqësuesit Special të
Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së nr.1919/24 (neni 1) janë përcaktuar ligjet
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që janë në fuqi në Kosovë. Me nenin nën I b) janë përcaktuar ligjet që kanë qenë
në fuqi në Kosovë gjerë më 22.03.1989. Ligji i zbatueshëm gjer në vitin 1989,
përveqë ligjeve të tjera, ka qenë edhe Ligji i Punës së Bashkuar dhe Ligji për të
Drejtat Themelore nga Marrëdhënia e Punës, të cilat parashikojnë afatin për
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve nga marrëdhënia e punës .
Në rastin konkret, paditësi padinë në gjykatë ka paraqitur pas afatit të
parashikuar me ligjin e lartpërmendur , për arsye se padia është dorëzuar më
17.12.2002, ndërsa kundërshtimin kundër vendimit për ndërprerjen e
marrëdhënies së punës ka paraqitur më 05.8.2002.
Thëniet e revizionit të paditësit janë përsëritje e thënieve të cekura në
ankesë, të cilat kanë qenë objekt shqyrtimi para gjykatës së shkallës së dytë.
Gjykata e shkallës së parë ka vepruar sipas nenit 288 të LPK , nga se
afatshmëria e padisë është çështje paraprake, ashtu që sipas nenit 83 të
LPTHMP, ky afat është prekluziv dhe, pas skadimit të tij, punëtori e humbë të
drejtën e mbrojtjes gjyqësore. Prandaj, padia e paraqitur pas këtij afati doemos
duhet të hidhet poshtë si e pasafatshme.
Në bazë të asaj që u tha me zbatimin e nenit 393 lidhur me nenin 400
par.4 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.98/2005 datë 14.6.2005
Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 443(3)
Ligji mbi Procedurën Kontestimore - Pengim posedimi - revizion i
aktgjykimit - ankesa e refuzuar - Neni 391, 392, 400 (4)] \
I padituri paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Gjykatat e shkallës më të ulët gjetën se i padituri kreu vepër të pengim
posedimit të parcellës kadastrale.
Gjykata Supreme ka vendosur se revizioni nuk mund të paraqitet kundër
Gjykatës në kontestin e pengim posedimit siç parashihet me nenin 443(3) të
LPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e të paditurit është
e pabazë.
Rev.nr.99/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyatarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu, Shahdane Agani dhe Vjosa
Nimani-Zylifu, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A. M. nga Prishtina,
kundër të paditurit L. H. M., nga fshati Maxhunaj, për pengim posedim,
përkitazi me revizionin e të paditurit paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës
së Qarkut Mitrovicë Ac.nr.310/2003 datë 22.03.2005, në seancën e mbajtur më
24.05.2005, mori këtë:
A K T V E N DI M
Hidhet poshtë si i palejuar revizioni i të paditurit, paraqitur kundër
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut Mitrovicë Ac.nr.310/2003 datë 22.03.2005.
A r s y e t i m i
Me aktvendimin e Gjykatës së Qarkut Mitrovicë Ac.nr.310/2003 datë
22.03.2005, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe është
vërtetuar aktvendimit i Gjykatës Komunale në Vushtrri K.nr.258/2001 datë
28.02.2003, me të cilin është vërtetuar si i padituri e ka penguar paditësin në
posedimin faktik të fundit të ngastrës kadastrale nr.1883 në vendin e quajtur
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“Përtej Reke”, me kulturë arë të kalsit të II në sipërfaqe prej 0.12,82 ha, e
evidencuar sipas fletëposedimit nr.158 KK Novosellë e Maxhunit, në kohën
dhe mënyrën të përshkruar më hollësisht në dispozitivin e aktvendimit të
Gjykatës së Shkallës së Parë; është urdhëruar i padituri që të ndërpresë
pengimin e posedimit, në të ardhmen të përmbahet nga një pengim i tillë ose i
ngjajshëm i posedimit , duke bërë tërë këtë në afat prej 8 ditësh, me kërcënim të
përmbarimit të dhunshëm. Është detyruar që secila palë t'i heqë shpenzimet e
veta të procedurës.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386 Ligji
mbi Procedurën Kontestimore - kthimi në vendin e punës - revizion i
aktgjykimit - revizioni i pranuar - urdhërimi i rigjykimit - Neni 395(2)
LPK]

Me aktvendimin e Gjykatës së Shkallës së Dytë është prishur
aktvendimi në pjesën II të dispozitivit që ka të bëjë me shpenzimet e
procedurës, ndërsa lënda në atë pjesë është kthyer në rigjykim.
Kundër aktvendimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë i padituri ka
paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me
propozimin që aktvendimi i Gjykatës së Shkallës së Dytë dhe ai i Shkallës së
Parë të prishen dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë në rigjykim,
ose ato të ndryshohen ashtu që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e
pabazuar.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Gjykatat e shkallës më të ulët kanë vendosur se i padituri kishte ndërprerë në
mënyrë të paligjshme marrëdhënien e punës të paditësit në bazë të plotësimit të
kushtit të pensionimit në bazë të ligjit të punës së bashkuar dhe ligjit për
sigurimin e pensionit invalidor. Gjykata Supreme ka vendosur se faktet
vendimtare të domosdoshme për të vërtetuar se paditësi kishte përmbushur
kërkesat e pensionimit nuk ishin përcaktuar dhe si rrjedhojë e kësaj zbatimi
korrekt i të drejtës materiale nuk ishte realizuar.
Rev.nr.101/2005

Gjykata Supreme e Kosovës, pas vlerësimit të revizionit sipas nenit
400 par.4 të LPK, gjeti se revizioni është i palejuar.

NË EMËR TË POPULLIT

Sipas dispozitës së nenit 443 par.3 të LPK, kundër aktvendimit të
marrë në kontestet e pengimit të posedimit revizioni nuk është i lejuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, mr. Rifat Zylfiu, Meleqe Behxheti, Vjosa NimaniZylfiu dhe mr.sc.Fejzullah Hasani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit Sh.
Z., nga Prishtina, të cilin e përfaqëson Januz Murati, avokat nga Prishtina,
kundër të paditurit Ujësjellsi Regjional “Batllava” në Prishtinë, për kthim në
vendin e punës, përkitazi me revizionin e paditësit paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr.564/2002 datë 13.12.2004,
në seancën e mbajtur më 25.05.2005, mori këtë

Ngase aktvendimi i goditur, është marrë në kontestin e pengimit të
posedimit, sipas dispozitës së cekur të nenit 443 par.3 të LPK, revizioni në këtë
çështje juridike nuk është i lejuar.
Pasi që Gjykata e instancës më të ulët nuk kanë vepurar në pajtim me
nenin 389 par.2 të LPK, që ta hedhin revizioni si të palejuar, Gjykata Supreme e
Kosovës, me zbatimin e nenit 392 të këtij ligji revizionin është dashur ta hedhë
si të tillë.
Në bazë të asaj që u tha, me zbatimin e nenit 391, 392, 400 par.4 dhe
443 par.3 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.99/2005, datë 24.05.2005

A K T V E N D I M
Pranohet revizioni i paditësit dhe prishen aktgjykimi i Gjykatës së
Qarkut Prishtinë, Ac.nr. 564/2002 datë13.12.2004, dhe aktgjykimi i Gjykatës
Komunale Prishtinë, C.nr. 500/2001 datë 18.04.2002, kurse lënda i kthehet
Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
A r s y e t i m i

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti
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Me pjesën I të diapozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Komunale
Prishtinë, C.nr. 500/2001 datë 18.04.2002, është refuzuar kërkesëpadia e
paditësit që të nulohet si jo ligjor vendimi i paditurit nr. 1686/5 datë 18.10.2001
dhe vendimi nr. 1750/2001 datë 7.11.2001, si dhe të detyrohet i padituri që
paditësin ta kthejë në vendin e punës në të cilin ka punuar para ndërprerjes së
marrëdhënies së punës, me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës. Me
pjesën II të dispozitivit është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e
procedurës.
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr. 564/2002 datë
13.12.2004, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit dhe është vërtetuar
aktgjykimi i Gjykatës Komunale Prishtinë.
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Parë dhe të Dytë
paditësi me kohë ka paraqitur revizion, për shkak të zbatimit të gabuar të së
drejtës materiale, me propozim që të dy aktgjykimet e cekura të prishen dhe
lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimeve të
goditura sipas nenit 386 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur
se revizioni është i bazuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësit me vendimin e të paditurit
nr.1686/5 datë 18.10.2001, i ka pushuar marrëdhënia e punës për shkak të
plotësimit të kushteve për pension. Me vendimin e bordit mbikëqyrës të
paditurit të datës 6.09.2001, punëtorët të cilët i kanë plotësuar kushtet për
pension në bazë të Ligjit për Sigurimin Pensional Invalidor i ndërpritet
marrëdhënia e punës në ujësjellësin “Batllava” dhe të njëjtit do të realizojnë
kompensimin-ndihmën e përkohshme, 70% të mesatares së të ardhurave në
nivel të ujësjellësit “Batllava” në Prishtinë dhe se pagesa do të bëhet gjer në
fillimin e të drejtës në Fondin Pensional-Invalidor të Kosovës. Me vendimin të
paditurit paditësit i cili ka qenë i caktuar në punë dhe detyra të punës shofer i
kategorisë “D” i pushon marrëdhënia e punës më 31.10.2001 në ujësjellësin
regjional “Batllava” në Prishtinë për shkak të plotësimit të kushteve për
pension. Me vendimin të paditurit nr. 1758/1 datë 7.11.2001, refuzohet ankesa
e paditësit me arsyetim se paditësi ka moshën mbi 62 vite si dhe ka 42 vite
përvojë pune, dhe se sipas nenit 120 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Punës së
Kosovës dhe sipas neni 71 të Ligjit mbi Sigurimin Pensional-Invalidor të
Kosovës si dhe vendimit të Bordit-mbikqyrës të paditurit si organ më i lartë,
paditësit i pushon marrëdhënia e punës më datë 31.10.2001, në moshën 62
vjeçare. Nga çertifikatja e lindjes të paditësit del se ai ka lindur më 27.11.1939
ndërsa nga libreza e punës del se i njëjti ka përvojë pune 7 vjet, 10 muaj dhe 1
ditë.
Gjykata e Shkallës së Parë mbas administrimit të provave, ka gjetur se
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paditësi në momentin e pensionimit i ka pasur 42 vjet stazh pensionimi,
prandaj i ka plotësuar kushtet që të ndërpritet marrëdhënia e punës sipas fuqisë
ligjore në kuptim të dispozitave të Ligjit për Punën e Bashkuar të Kosovës dhe
Ligjin mbi Sigurimin Pensional e Invalidor, prandaj ka vendosur si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.
Gjykata e Shkallës së Dytë duke vendosur sipas ankesës të paditësit,
ka pranuar konstatimet faktike dhe qëndrimin juridik të Gjykatës së Shkallës së
Parë, duke gjetur se ajo e ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen
faktike, në bazë të së cilës ka zbatuar drejt procedurën kontestimore dhe të
drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar.
Gjykata Supreme e Kosovës tani për tani nuk mund ta pranojë
qëndrimin juridik të Gjykatave të instancës më të ulët, ngase, sipas vlerësimit
të saj për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, gjendja faktike nuk
është vërtetuar drejt dhe për këtë arsye nuk ka kushte për ndryshimin e
aktgjykimeve të cekura, kështu që u deshtë që të dy aktgjykimet të prishen dhe
lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Fakti vendimtar është fakti se paditësi a i ka plotësuar kushtet e
parapara për shkuarje në pritje të pensionit më datë 31.10.2001 sipas dispozitës
së nenit 120 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Punës dhe nenit 71 të Ligjit mbi
Sigurimin Pensional dhe Invalidor të Kosovës, meqë nga libreza e punës të
paditësit nuk del se paditësi ka 42 vite përvojë pune, dhe se paditësi ka patur 62
vjet moshe më 31.10.2001, kur i ka pushuar marrëdhënia e punës te i padituri,
dhe nga të gjitha këto varet bazueshmëria e kërkesëpadisë së paditësit, pa
vërtetimin e të cilave nuk mund të vlerësohet zbatimi i drejtë i së drejtës
materiale.
Gjykata e Shkallës së Parë është e detyruar që në riprocedurë të
vërtetojë me provat e nevojshme faktet e përmendura më sipër, duke i pasur
parasysh thëniet e paraqitura në revizion dhe, pas vlerësimit të drejtë të
provave, të marrë një vendim të ligjshëm.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 395 par. 2 të LPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Rev.nr.101/2005, datë 25.05.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386 Ligji
mbi Procedurën Kontestimore - kthimi në vendin e punës revizion i
aktgjykimit - ankesa e refuzuar - Neni 354(2) - Neni 385(3) dhe 393 LCP]

Me pjesën I të diapozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Komunale
Prishtinë C.nr.183/2001 datë 20.11.2001, është refuzuar kërkesëpadia e
paditësit që të detyrohet e paditura që paditësin ta kthejë në marrëdhënie pune
dhe detyra të punës ku ka punuar më parë, dhe t'ia njoh të gjitha të drejtat nga
marrëdhënia e punës. Me pjesën II të dispozitivit është vendosur që secila palë
t'i heqë shpenzimet e procedurës.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Gjykata e shkallës së parë refuzoi kërkesëpadinë e paditësit për të urdhëruar të
paditurin që të sigurojë kthimin e paditësit në vendin e punës.
Gjykata Supreme ka vendosur se nuk ekziston shkelje e nenit 354 paragrafit 2 të
LPK-së duke përfunduar se:” Kur Gjykata e shkallës së dytë vërteton
aktvendimin e Gjykatës së shkallës së parë, arsyetimi i aktvendimit të Gjykatës
së shkallës së dytë, që duhet të shërbejë si përgjigje në arsyet e ankesës mjafton
kur t'i referohet arsyeve të Gjykatës së shkallës së parë, të cilat janë pranuar si
të duhura nga gjykata e shkallës së dytë”. Gjykata Supreme gjeti se Gjykata e
shkallës së parë nuk kishte bërë vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike dhe
zbatuar drejtë të drejtës materiale, siç parashihet me nenin 385(3) të LPK-së.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e paditësit është e pabazë.

Gjykata e Qarkut Prishtinë, me aktgjykimin Ac.nr. 98/2002 datë
6.10.2004, ka refuzuar ankesën e paditësit dhe aktgjykimin e Gjykatës
Komunale Prishtinë, e ka vërtetuar.
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë paditësi me kohë
ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me
propozim që aktgjykimet e Gjykatës të instancës më të ulët të prishen dhe
çështja t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
E paditura ka paraqitur përgjigje në revizion me propozim që
revizioni të refuzohet si i pabazuar.

Rev.nr.102/2005

Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 386 të Ligjit të
Procedurës Kontestimore (LPK), Gjykata Supreme ka gjetur se revizioni është
i pabazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, mr.Rifat Zylfiu, Meleqe Behxheti, Vjosa NimaniZylfiu dhe Osman Tmava, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit I. M., nga
fshati Stanovc i Epërmë, komuna e Vushtrrisë, të cilin e përfaqëson Jonuz
Rama, avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Korporata Energjetike e
Kosovës “Seperacioni” në Kastriot, për kthim në vendin e punës, përkitazi me
revizionin të paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Prishtinë, Ac.nr. 98/2002 datë 6.10.2004, në seancën e mbajtur më 24.05.2005,
mori këtë

Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune të
përhershme te e paditura. Gjatë kohës së luftës, paditësi ka shkuar në botën e
jashtme si refugjatë. Gjatë qëndrimit në botën e jashtme, paditësi për shkaqe
shëndetësore të anëtarit të familjes së tij nuk ka pasur mundësi të kthehet deri
më datën 1.07.2000. Nga kërkesa për kthim në punë drejtuar të paditurës, del
se, paditësi më 8.08.2000 ka kërkuar që t'i lejohet kthimi në punë. Me vendimin
e së paditurës nr. 2540/5 datë 19.12.2000, është refuzuar si e pabazuar kërkesa
e paditësit për kthimin e tij në punë, me arsyetimin se paditësi e ka lëshuar
afatin e caktuar për rikthimin në punë, sipas nenit 3 të rregullave të përkohshme
të marrëdhënies së punës të punëtorëve të KEK-ut, e aprovuar nga Bordi
drejtues më 8.03.2000, me të cilin është caktuar afati i rikthimit në punë më së
voni gjer më 1.07.2000 për të gjithë punëtorët e dëbuar me dhunë nga puna para
3.12.1990 dhe ata më vonë të dëbuar nga organet e dhunshme.

NË EMËR TË POPULLIT

A K T GJ Y K I M
Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, Ac.nr.98/2002 datë 6.10.2004.

Gjykata e Shkallës së Dytë në tërësi i ka pranuar konstatimet faktike
dhe qëndrimin juridik të Gjykatës së Shkallës së Parë. Ka vlerësuar se
aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk përmban shkelje thelbësore të
procedurës kontestimore, përbënë arsye të mjaftuara për faktet vendimtare,
prandaj e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit dhe e ka vërtetuar
aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë.

A r s y e t i m i
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Nisur nga kjo gjendje e çështjes Gjykata Supreme e Kosovës ka
vlerësuar se Gjykatat e instancës më të ulët në bazë të gjendjes faktike të
vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, drejt i kanë zbatuar dispozitat e
procedurës kontestimore dhe drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia
e paditësit është e bazuar.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi procedurën civile - Neni 386 Ligji
mbi Procedurën Kontestimore - pushim nga puna revizion i aktgjykimit
shkelje e procedurës dhe zbatimi i gabuar i të drejtës materiale - ankesa e
pranuar]

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, nuk qëndrojnë thëniet e
revizionit se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Dytë është marrë me shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, kur në arsyetim të
aktgjykimit ka konstatuar se Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka bërë shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës parashikuar nga neni 354 par. 2 të LPK,
për të cilat Gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. Kur gjykata e shkallës së
dytë e vërteton aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, sikurse në rastin
konkret, arsyetimi i aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë, që duhet të
paraqet përgjigje në arsyet e ankesës është i mjaftueshëm kur u referohet
arsyeve të Gjykatës së Shkallës së Parë, të cilat i ka çmuar si të drejta, sikurse
drejt ka vepruar Gjykata e Shkallës së Dytë. Përndryshe, përsëritja e arsyeve
nga aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë do të ishte i panevojshëm.
Gjykata Supreme e Kosovës ka vlerësuar se gjykatat e instancës më të
ulët drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën
materiale kur kanë gjetur se paditësi nuk ka vepruar sipas nenit 3 të rregullave
të përkohshme për marrëdhënie pune të Korporatës Energjetike të Kosovës. Në
aktgjykimet e cekura ata kanë dhënë arsye të mjaftueshme për faktet
vendimtare të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë.
Thëniet në revizion të cilat kanë të bëjnë me vërtetimin jo të drejtë dhe
të plotë të gjendjes faktike, Gjykata Supreme e Kosovës nuk i ka shqyrtuar
ngase, sipas dispozitës së nenit 385 par. 3 të LPK, revizioni nuk mund të
paraqitet për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 393 të LPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Paditësi paraqiti kërkesë për revizion të aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka shkelur dispozitat e
aplikueshme të procedurës kontestimore dhe ka zbatuar gabimisht të drejtën
materiale.
Paditësi, ish i punësuar i Shërbimit të Kontabilitetit Shoqëror, pretendoi se i
padituri ishte detyruar që të sigurojë kthimin në vendin e punës të tij/saj.
Gjykata e Qarkut gjeti se i padituri ishte subjekt i pavarur juridik dhe asnjë
vazhdimësi e marrëdhënies së punës ndërmjet paditësit dhe të paditurit
ekziston siç parashihet me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.1999/2. Gjykata
Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë dhe të dytë kishte zbatuar
drejtë të drejtën materiale. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se kërkesa e
paditësit është e pabazë.
Rev.nr.105/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu, Shahdane Agani,Vjosa NimaniZylfiu dhe Osman Tmava, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses M. M. nga
Prishtina, të cilën e përfaqëson Bajram Maraj avokat nga Prishtina, kundër të
paditurës Autoriteti bankar dhe i pagesave të Kosovës Prishtinë, për
ndërprrerjen e marrdhënies së punës, përkitazi me revizionin e paditëses
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjyikatës së Qarkut në Prishtinë,
Ac.nr.547/2003 datë 28.2.2005, në seancën e mbajtur me 16.6.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Rev.nr. 102/2005, datë 24.05.2005

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditëses, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë Ac.nr.547/2003 datë 28.2.2005.

Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

A r s y e t i mi
Me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.52/2002
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datë 30.5.2003 është refuzuar kërkespadia e paditëses si e pabazuar,që të
detyrohet e paditura që paditësen ta kthejë në vendin e saj të punës me të gjitha
të drejtat nga marrdhënia e punës dhe t'ia paguajë në emër të shpërblimit të
ardhurave personale shumën prej 300 DM në muaj duke filluar prej 01.9.2000
deri te kthimi në punë, në afat prej 15 ditësh , me kërcnimin të përmbarimit të
dhunshëm. Është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta
procedurale.

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, aktgjykimet e të dy Gjykatave
më të instancës më të ulëta janë marrë me zbatimin të drejtë të së drejtës
materiale.

Gjykata e Qarkut në Prishtinë me aktgjykimin Ac.nr.547/2003 datë
28.2.2005, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditëses dhe aktgjykimin e
Gjykatës Komunale në Prishtinë e ka vërtetuar .
Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë, paditësja me
kohë ka paraqitur revizion, për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me
propozimin që revizioni të pranohet dhe aktgjykimi i shkallës së dytë dhe ai i
shkallës së parë të ndryshohen, ashtu që të pranohet kërkespadia e paditëses ,
ose të prishen dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 386 të LPK, ka gjetur se revizioni është i pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësja ka qenë punëtore i ish SHKSHsë në Prishtinë, duke filluar nga data 06.11.1974, deri në themelimin e të
paditurës si person juridik publik i veçantë me sistemin Bankar sipas
Rregullores nr.1999/20 të UNMIK-ut. E paditura është pajtuar që paditëses dhe
gjithë ish punëtorëve të shërbimit të pagesave publike të Kosovës të cilët janë
gjetur në ato objekte t'iu paguaj një stipendium (burs) prej 210 DM në muaj dhe
atë gjer më 31.8.2000. Nga njoftimi e të paditurës dërguar paditëses del se
punësimi i paditëses do të përfundon me 31.8.2000, por nëse do të jetë
mundësia që të ketë nevojë për punësim brenda organizatës, paditësja ka të
drejtë të konkurron për vendin e punës.
Në bazë të kësaj gjendjeje të çështjes, Gjykata e Shkallës së Parë është
e mendimit që në bazë të provave të administruara nuk ekziston kontinuiteti i
marrëdhënies së punës paditëses me të paditurën dhe nuk qëndron obligimi i të
paditurës që paditësen ta kthejë në vendin e punës, për arsye se pranimi i
punëtorëve është bërë në përputhje me dispozitat e ligjit mbi marrëdhënien e
punës dhe sipas nenit 4 të Rregullores 1999/11.
Gjykata e Shkallës së Dytë ka gjetur se Gjykata e Shkallës së Parë,
duke vlerësuar drejtë gjendjen faktike të vërtetuar në bazë të provave të
administruara, ka zbatuar drejt të drejtën materiale, kur ka gjetur se
kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.
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Vërtetë paditësja ka qenë në marrëdhënie pune në ish SHKSH dhe
gjer më 31.8.2000 e paditura ia ka paguar në formë të ndihmës stipendium një
shumë prej 210 DM. Sipas rregullores 1999/20 datë 15.11.1999 Autoriteti
bankar dhe i pagesave të Kosovës (BPK) është një person juridik publik i
veçantë dhe sipas dispozitës së nenit 3.2 të Rregullores së UNMIK-ut 1999/20
është parashikuar që BPK-ja në emër të UNMIK-ut, mund të përdorë dhe
administrojë pronën e Bankës Kombëtare të Kosovës me qendër në rrugën
“Marshall Tito” tani (Nënë Tereza) si dhe pronën e Shërbimit të Pagesave
Publike të Kosovës me qendër në rrugën “Lenini” në Prishtinë. Me
Rregulloren e UNMIK-ut nr.1999/11 të datës 13.10.1999, është paraparë
ushtrimi i kontrollit mbi pajisjet, objektet dhe shërbimet e pagesave. Ndër të
tjera me dispozitën e nenit 1 të kësaj Rregullore është paraparë që të gjitha
pajisjet dhe objektet, duke përfshirë gjithë pasurinë e luajtshme dhe të
paluajtshme, që gjendet në Kosovë dhe janë përdorur nga Shërbimi i Pagesave
Publike në Kosovë, me seli në rrugën “Lenini” në Prishtinë , do të përdoren dhe
administrohen nga UNMIK-u.
Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, me asnjë nga dispozitat e
rregullores së lartpërmendur nuk është parashikuar se Autoriteti Bankar dhe i
Pagesave të Kosovës është vazhdues i ish-Shërbimit të Kontabilitetit Shoqëror.
Po ashtu, e paditura nuk ka marrë ndonjë detyrim nga marrëdhënia e punës për
punëtorët e ish SHKSH-së, e as ndonjë detyrim për punësimin e paditëses.
Praktika e punësimit te e paditura është parashikuar me nenin 65 të Rregullores
së lartpërmendur. Nga kjo del se nuk mund të bëhet fjalë për suksesion juridik
të ish - SHKSH-së dhe BPK-së paditurës, siç nuk ka pasur as në organet e tjera
shtetërore, ekzekutive dhe administrative të Kosovës, të themeluara nga
UNMIK-u, por tërë personeli në organet e themeluara është punësuar në bazë
të konkurseve publike dhe testimeve.
Nga fakti se e paditura i administron mjetet themelore, të cilat i ka
administruar ish-Shërbimi i Kontabilitetit Shoqëror, nuk mund të përfundohet
për ekzistimin e ndonjë suksesion juridik mes të paditurës dhe ish - SHKSH-së,
nga se, sipas nenit 6 të Rregullores 1999/1, UNMIK-u do ta administrojë
pasurin e luajtshme dhe të paluajtshme, duke përfshirë financat, llogaritë
bankare dhe pronën tjetër të çdo organi të saj, që gjendet në territorin e
Kosovës. Nuk ekziston asnjë bazë juridike, me të cilën parashikohet që e
paditura ka trashëguar detyrimet nga ish SHKSH-ja. Përveç kësaj paditësja ka
qenë e njoftuar që pagesa në formë të burse nga ana e të paditurës do të bëhet
gjer më 31.8.2000 dhe,, nëse ekziston nevoja për punësim brenda organizatës,
paditësja ka të drejtë të konkurroj për atë vend pune. Gjykata e Shkallës së
Parë, sikurse edhe Gjykata e Shkallës së Dytë,kanë zbatuar drejtë të drejtën
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materiale, kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar. Për
këtë arsye revizioni i paditëses është refuzuar si i pabazuar.
Në bazë të asaj që u tha më lartë e me zbatimin e nenit 393 të LPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Rev.nr.105/2005, datë 14.06.2005

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi - Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa pranohet - Neni 365 LPK/ Neni 67 LMMF/
Neni 354 (2) pika - besimi i fëmijëve-14 LPK/ Nenet 111, 116 dhe 117
LMMF/ Neni 284 (1) LMMF- ushqimi i fëmijëve]

Me pjesën I. të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Prizren C.nr.265/2004 datë 14.12.2004, është zgjidhur martesa mes paditëses
dhe të paditurit e lidhur me 16.6.1992 në Zyrën e vendit në fshatin Zym
Komuna e Prizrenit. Me pjesën II. të dispozitivit, fëmijët e mitur G. e lindur më
17.8.1995 dhe H. i lindur më 10.7.1997 iu kanë besuar për ruajtje dhe edukim
paditëses ëmës L., ndërsa fëmiu i mitur G. i lindur më 28.10.1992 i është besuar
në ruajtje dhe edukim të paditurit babasë. Me pjesën III. të dispozitivit,
kontaktimi i të paditurit me fëmit e mitur është caktuar vikendin e parë të muajit
si dhe gjatë pushimeve verore në fillim dhe atë gjatë pushimeve dimërore 5
ditë, ndërsa gjatë pushimeve verore 15 ditë t'i kalojnë me të atin. Kontaktimi
paditëses me fëmiun e mitur G. është caktuar në vikendin e tretë si dhe në fund
të pushimeve dimërore 5 ditë dhe pushimeve verore 15 ditë.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Prizren vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të
paditurit dhe paditësit dhe vendosi për kujdestarinë dhe alimentacionin e
fëmijëve të mitur.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i Gjykatës së Qarkut përmban
shkelje esenciale të nenit 354 paragrafit 2 pikës 14 të LPK-së. Gjykata
Supreme ka vendosur se aktvendimi i Gjykatës së Qarkut nuk përmban
arsyetim për faktet vendimtare të cilat ishin të rëndësishme për shqyrtimin e
duhur të kësaj çështje ligjore dhe se nuk ka qenë në gjendje të vërtetojë
gjendjen faktike plotësisht. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
të paditurit është e bazuar.
Ac.nr.1/2005

Me pjesën IV të dispozitivit është detyruar i padituri që në emër të
ushqimit për fëmijët e mitur G. dhe H. t'ia paguajë nga 60 €, gjithsej 120 €, në
muaj duke filluar prej 14.12.2004 gjersa ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë
paditëses gjerë më datën 5 të muajit . Me pjesën V. të dispozitivit është refuzuar
si e pabazuar këreksëpadia e paditëses që të detyrohet i padituri që asaj t'ia
paguajë në emër të ushqimit shumën prej 200 €, në muaj si dhe për fëmit e mitur
mbi shumat prej 60 € në muaj. Me pjesën VI. të dispozitivit është vendosur që
secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Meleqe Behxheti, kryetare, Shahdane Agani dhe Osman Tmava ,
anëtarë, në çështjen juridike të paditëses L. T. nga fshati Demjan të cilën e
përfaqëson Adem Jetishi avokat nga Prizreni , kundër të paditurit Q. T. nga
fshati Karashingjergj të cilin e përfaqëson Myrvete Qollaku avokate nga
Prizreni , për zgjidhjen e martesës përkitazi me ankesën e të paditurit paraqitur
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prizren C.nr.265/2004 datë
14.12.2004 në seancën e mbajtur më 14.3.2005, mori këtë:
A KT V E N D I M

Kundër këtij aktgjykimi me kohë ka paraqitur ankesë i padituri, për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të
gabuar të së drejtës materiale me propozimin që aktgjykimi i shkallës së parë,
në pjesën II dhe IV të dispozitivit, të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së
Shkallës së Parë për rigjykim.
Paditësja ka paraqitur përgjegje në ankesë me propozimin që ankesa e
të paditurit të refuzohet si e pabazuar.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të LPK,
Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se ankesa është e bazuar.

Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë në pjesët I, III dhe V
mbeten të pashqyrtuara.

Nga shkresat e lëndës del se ndërgjyqësit kanë lidhur bashkësinë
martesore me 16.6.1992 në fshatin Zym. Në këtë bashkësi u kanë lindur 3
fëmijë G. më 28.10.1992, G. më 17.8.1995 dhe H. me 10.7.1997. Në fillim të
martesës marrdhënie martesore kanë qenë të mira, por më vonë ato janë
keqësuar gjerë në atë masë sa që jeta bashkëshortore është bërë e padurueshme.
Për shkak të çrregullimeve serioze dhe të vazhdueshme të marrdhënieve
bashkëshortore , bashkësia mes tyre definitivisht ka pushuar në muajin mars të
vitit 2004.

A r s y e t i m i

Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se janë plotësuar kushtet e
parashikuara nga neni 67 i LMMF, që të zgjidhet martesa e ndërgjyqësve, për

Pranohet ankesa e të paditurit dhe prishet në pjesët II , IV dhe VI të
dispozitivit aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prizren C.nr.265/2004 datë
14.12.2004, kurse lënda i kthehet së njejtës Gjykatë për rigjykim.
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arsye se më 02.3.2004 bashkësia mes tyre definitivisht ka pushuar dhe ajo nuk
është rivendosur dhe se ky çrregullim i marrdhënieve bashkëshortore është i
vazhdueshëm. I padituri me ankesë nuk e ka goditur aktgjykimin në pjesë që ka
të bëjë për zgjidhjen e martesës. Gjykata e Shkallës së Parë fëmit e mitur G. dhe
H. i ka besuar paditëses, ndërsa fëmiun e mitur G. ia ka besuar të paditurit, me
arsyetimin se fëmit e mitur momentalisht gjinden tek paditësja dhe
emocionalisht më shumë janë lidhur me nënën-paditësen, si dhe faktin që është
në interesin e fëmijëve të mitur H. dhe G. që tani për tani të jenë nën kujdesin e
të ëmës, ndërsa për fëmiun e mitur G. ka pasur parasysh që i njejti është nën
kujdesin e të atit nga fillimi si dhe dëshirën e tij që të besohet babait të tij.
Kontaktimi i fëmijëve me prindërit është caktuar si në pjesën III të dispozitivit
të aktgjykimit.

emocionale dhe dëshirat e fëmisë nëse ka mbushur 10 vjet, për të cilën gjë
merrë vendimin nga ekspertët përkatës, gjithmonë kur këtë gjë e kërkojnë
rrethanat e rastit .
Gjykata e Shkallës së Parë është e detyruar që në riprocedurë t'i
menjanojë të metat e cekura duke i pasur parasysh edhe thëniet ankimore e të
paditurit, të kërkojë prej të dy qendrave për punë sociale (në Prizen dhe në
Gjakovë), t'i harmonizojnë mendimet konkluzionet lidhur me besimin e
fëmijëve të mitur me përshkrimin e kushteve materiale dhe banesore të
paditëses, duke pasur parasysh moshën e fëmijëve dhe lidhjen emocionale të
tyre me prindërit dhe ndarjen e fëmijëve lidhur me besimin e tyre njerit apo
tjetrit prind, të marrë mendimin nga eksperti-psikologu lidhur me faktin se qfar
ndikim mund të ketë ndërimi i mjedisit jetësor në psikikën e fëmijëve të mitur si
dhe reagimin e tyre në mjedisin ku jeton paditësja. Me këtë rast posaqërisht
merren parasysh nevojat emocioanle të fëmijëve ndaj prindërve, gjë që do të
thotë se interesat e prindërve vijnë në rend të dytë.

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, aktgjykimi i
goditur në pjesën II dhe IV të dispozitivit është marrë me shkelje thelbësore të
dispozitave të procedurës kontestimore, parashikuar nga neni 354 par.2 pika 14
të LPK. Përveqë kësaj gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë.
Aktgjykimi i goditur nuk përman arsye për faktet vendimtare, të
rëndësishme për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike dhe gjendja
faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë. Nga mendimi i Qendrës për
Punë Sociale në Prizren del përshkrimi i kushteve materiale të paditurit dhe
prej plotësimit të mendimit të datës 26.10.2004, del se ekipi i shërbimit social
është i mendimit që fëmijët e mitur t'i besohen për ruajtje dhe edukim të
paditurit të atit. Nga mendimi i Qendrës për Punë Sociale në Gjakovë del se
ekipi i shërbimit është i mendimit që fëmit e mitur t'i besohen për ruajtje dhe
edukim paditëses nënës L., sepse fëmijët janë në moshën në të cilën kujdesi i
nënës është i domosdoshëm nga aspekti emocional si dhe fakti që ato gjinden
tek paditësja , pas një kohe të shkurtër nga momenti kur bashkësia martesore
faktikisht është ndërprerë mes ndërgjyqësve. Mendimi i Qendrës për Punë
Sociale Gjakovë nuk përman përshkrimin e kushteve materiale dhe banesore e
paditëses .
Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka dhënë arsye lidhur me lidhjen
emocionale të fëmijëve të mitur me njerin apo tjetrin prind si dhe ndikimin e
drejtë përdrejtë të prindërve në edukimin e tyre. Përveqë kësaj në rastin konkret
në shkresat e lëndës gjenden dy raporte të kundërta me dy propozimet për
besimin e fëmijëve të mitur .
Me dispozitën e nenit 116 të LMMF është parashikuar që Gjykata,
përkatësisht organi i kujdestarisë i cili e merrë vendimin mbi besimin e fëmisë
për ruajtje dhe edukim, ka për detyrë që në mënyrë të përshtatshme t'i hetojë të
gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik dhe
për edukimin e fëmisë dhe, me rastin e marrjes të vendimit të niset, në rradhë të
parë, nga interesat e fëmisë. Me atë rast posaqërisht i merrë parasysh nevojat
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Nga se faktet e cekura janë fakte relevante për marrjen e një
aktgjykimi të ligjshëm, mungesa e arsyetimit paraqet shkak për prishjen e tij.
Gjykata e Shkallës së Parë është e detyruar që në rigjykim të vendosë
sipas neneve 111, 116 dhe 117 të LMMF dhe, pas vërtetimit të të gjitha
rrethanave të rëndësishme, të marrë një vendim të ligjshëm.
Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë është prishur edhe në
pjesën IV të dispozitivit që ka të bëjë për ushqimi e të miturve, cila pjesë është
goditur me ankesë, ashtu që Gjykata e Shkallës së Parë pas vërtetimit të fakteve
të sipër përmendura lidhur me besimin e fëmijëve për ruajtje dhe edukim duhet
të marrë vendim lidhur me nenin 284 par.l të LMMF me të cilin parashikohet që
prindërit kanë për detyrë që t'i ushqejnë fëmijët e tyre të mitur.
Meqë aktgjykimi u prish në pjesën II dhe IV është prishur edhe
vendimi për shpenzimet e procedurës kontestimore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë në pjesët I, III dhe V të
dispozitivit mbetën të pashqyrtuara, pasi që në këto pjesë ato nuk janë goditur
me ankesë.
Në bazë të asaj që u tha me zbatimin e nenit 369 dhe 370 të LPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.1/2005, datë 14.3.2005
Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës- ankesa refuzohet - Neni 365 LPK/ Neni 67 LMMF]
I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë duke
mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë të
gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të paditurit
dhe paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar në
mënyrë drejtë dhe plotësisht gjendjen faktike dhe ka zbatuar drejtë të drejtën
materiale kur ka gjetur se kërkesat e parashikuara me nenin 67 të LMMF janë
plotësuar për prishjen e martesës ndërmjet ndërgjyqësve. Gjykata Supreme ka
vendosur se martesa duhet të mbahet vetëm nëse ekziston dashuri e ndërsjellë
ndërmjet bashkëshortëve e cila shfaqet nëpërmjet të bashkëjetesës së
harmonishme dhe vullneti i vetëm njërit prej bashkëshortëve për të mbajtur
martesën nuk mjafton. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
palës së paditur është e pabazuar.
Ac.nr.4/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Shahdane Agani dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtarë, në çështjen juridike të paditëses M. J.-D. nga Novesella, me
vendqëdrim në Zvicër, të cilën e përfaqëson i autorizuari A. J. ndërsa këtë e
përfaqëson R. Gj. avokat nga Gjakova, kundër të paditurit B. D. nga Prishtina
të cilin e përfaqëson i autorizuari i ati D. D. nga Prishtina për zgjidhjen e
martesës përkitazi me ankesën e të paditurit paraqitur kundër aktgjykimit të
Gjykatës së Qarkut Pejë C.nr.321/2004 datë 26.11.2004, në seancën e mbajtur
më 14.3.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe vërtetohet
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë C.nr.321/2004 datë 26.11.2004.
A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Pejë C.nr.321/2004 datë
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26.11.2004, është zgjidhur martesa mes paditëses dhe të paditurit, e lidhur më
31.7.2003 në zyrën e ofiqarisë në Klinë me nr.57/34-MR. është vendosur që
secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës.
Kundër këtij aktgjykimi i padituri me kohë ka paraqitur ankesë, për
shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,
vërtetimi të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale , me propzimin që aktgjykimi i goditur të prishet dhe lënda
t'i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të LPK,
Gjykata Supreme ka gjetur se ankesa e të paditurit është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se palët ndërgjyqëse kanë lidhur martesë me
31.7.2003. Ndërgjyqësit sipas traditave janë fejuar me 31.7.2002. Pas kësaj
kohe kanë lidhur martesë më 31.7.2003, por bashkëshortët realisht janë
bashkuar më 26.4.2004, për arsye se paditësja gjendet në Zvicër dhe i padituri
pas rregullimit të dokumentacionit në prill të vitit 2004 ka shkuar në Zvicër.
Menjëherë pas bashkimit të bashkëshortëve marrdhëniet mes tyre janë
çrregulluar, ashtu që bashkësia martesore faktikisht është ndërprerë më
20.6.2004, ashtu që paditësja ka vazhduar qëndrimin në Zvicër, ndërsa i
padituri është kthyer në vendlindje.
Për shkak se raportet mes ndërgjyqësve janë çrregulluar në mënyrë
serioze e duke pasur parasysh faktin se bashkëshortët prej vitit 2004 nuk jetojnë
bashkë, respektivisht në bashësi martesore kanë jetuar vetëm dy muaj, Gjykata
e Shkallës së Parë ka gjetur se janë plotësuar kushetet e parashikuara me nenin
67 të LMMF, që të zgjidhet martesa e ndërgjyqësve.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Gjykata e Shkallës
së Parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike, në bazë të së
cilës e ka zbatuar drejtë edhe të drejtën materiale, duke zgjidhur martesën e
ndërgjyqësve, për çka në arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsye të
mjaftueshme, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Martesa duhet të mbahet
vetëm kur ekziston dashuria e ndërsjellë e bashkëshortëve, e cila shfaqet edhe
me një bashkëjetesë të harmonishme të tyre dhe nuk mjafton për ruajtjen e saj
vetëm dëshira e njërit bashkëshort, sikurse pa bazë thuhet në ankesë, sipas së
cilës është zbatuar gabimisht e drejta materiale.
Aktgjykimi i goditur nuk përmbanë shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore, të parashikuara nga neni 354 par.2 të LPK, të cilat
kjo Gjykat i vërenë edhe sipas detyrës zyrtare.
Thëniet në ankesë e të paditurit se anëtarë të trupit gjykues nuk kanë
qenë të pranishëm, janë të pabazuara, për arsye se nga procesverbali mbi
shqyrtimin kryesor të datës 26.11.2004, del se emrat e gjyqëtarëve porot janë
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shënuar në procesverbalin mbi shqyrtimin kryesor, ndërsa i padituri nuk ka
bërë vërejtje për mospranimin e anëtarit të trupit gjykues. Ky fakt vërtetohet
edhe nga procesverbali mbi votimin që gjinden në shkresat e lëndës. Thëniet e
tjera të ankesës të të paditurit janë përsëritje e thënieve të cekura në seancat e
mbajtura pranë Gjykatës së Shkallës së Parë si dhe me parashtresat me shkrim,
të cilat kanë qenë objekt shqyrtimi gjatë marrjes së vendimit nga ana e Gjykatës
së Shkallës së Parë.
Në bazë të asaj që u tha me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.4/2005, datë 14.3.2005

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa refuzohet Neni - 365 LPK/ Neni 67 LMMF/
Neni 223 LPK- zbatimi i vlerësimit të lirë- ushqimi]
I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë duke
mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë të
gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të paditurit
dhe paditësit dhe urdhëroi paditësin të paguajë alimentacionin për të
paditurin.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar në
mënyrë drejtë dhe plotësisht gjendjen faktike dhe ka zbatuar drejtë të drejtën
materiale kur ka gjetur se kërkesat e parashikuara me nenin 67 të LMMF janë
plotësuar për prishjen e martesës ndërmjet ndërgjyqësve. Gjykata Supreme ka
vendosur se marrëdhëniet martesore ndërmjet ndërgjyqësve ishin çrregulluar
në mënyrë serioze dhe vazhduese dhe nuk ka gjasë që të rregullohen. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e palës së paditur është e pabazuar.

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Ac.nr.5/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, mr. Rifat Zylfiu dhe Meleqe Behxheti,
anëtarë, në çështjen juridike të paditësit Q. F., nga fshati Ratishë e Epërme,
komuna e Deçanit, të cilën e përfaqëson Pashë Kuqi, avokat nga Deçani,
kundër të paditurës Xh. F., nga fshati Ratishë e Epërme, komuna e Deçanit, të
cilën e përfaqëson Nexhdet Gora, avokat nga Peja, për zgjidhjen e martesës,
përkitazi me ankesën e së paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës
së Qarkut Pejë, C.nr. 347/2004 datë 8.11.2004, në seancën e mbajtur më
17.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e së paditurës dhe vërtetohet
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr. 347/2004 datë 8.11.2004.
A r s y e t i m i
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Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë,
C.nr. 347/2004 datë 8.11.2004, është zgjidhur martesa e lidhur ndërmjet
paditësit dhe të paditurës. Me pjesën II të dispozitivit paditësi është detyruar që
në emër të ushqimit të paguajë për të paditurën nga 100 € në muaj, duke filluar
prej 8.11.2004, gjer sa të ekzistojnë kushtet për këtë pagesë, në afatin prej 15
ditësh, pas marrjes së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit të
detyrueshëm. Me pjesën IIII të dispozitivit është refuzuar kërkesëpadia e
paditëses që paditësi t'i paguajë asaj në emër të ushqimit 200 € në muaj, duke
filluar prej 8.11.2004 e gjersa të ekzistojnë kushtet ligjore dhe me pjesën IV të
dispozitivit është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e procedurës
kontestimore.

Gjykata e Shkallës së Parë e ka zbatuar drejt të drejtën materiale - neni
67të LMMF, kur e ka zgjidhur martesën e ndërgjyqësve, duke gjetur se ajo ka
humbur qëllimin e ekzistimit. Martesa duhet të mbahet vetëm kur ekziston
dashuria e ndërsjellë e bashkëshortëve, e cila shfaqet edhe me një bashkëjetesë
të harmonishme të tyre dhe nuk mjafton për ruajtjen e saj dëshira e njërit
bashkëshort.

Kundër këtij aktgjykimi e paditura me kohë ka paraqitur ankesë për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të
gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi të prishet dhe lënda
t'i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim.

Gjykata e Shkallës së Parë e ka detyruar paditësin që për të paditurën
ta paguajë, në emër të ushqimit, nga 100 € në muaj. Në këtë rast kemi të bëjmë
me zbatimin e vlerësimit të lirë - nenit 223 i LPK, sipas të cilit, kur gjykata
vërteton se palës i takon një shumë të hollash, por lartësia e shumës nuk mund
të vërtetohet ose do të mund të vërtetohej me shpenzime joproporcionale, ajo
do të vendosë sipas vlerësimit të lirë. Prandaj, duke marrë parasysh se detyrimi
i paditësit përmbushet me pagesën e shumës prej 100 € në muaj, Gjykata
Supreme konsideron se nuk është bërë shkelja e së drejtës materiale në dëm të
së paditurës.

Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të LPK,
Gjykata Supreme e Kosovës gjeti se ankesa është e pabazuar.

Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Nga aktgjykimi i goditur dhe shkresat e lëndës del se ndërgjyqësit
kanë lidhur bashkësi martesore më 24 janar 1973 në Zyrën e vendit Isniq. Në
këtë bashkësi u kanë lindur gjashtë fëmijë, të cilët janë të moshës madhore. Në
fillim të martesës marrëdhëniet martesore kanë qenë të mira, por prej vitit 1991
jetojnë të ndarë: e paditura me fëmijët jeton në shtëpinë e tyre në fshatin
Ratishë, ndërsa paditësi jeton dhe punon në Gjermani dhe ka lidhur bashkësi
jashtëmartesore me një grua tjetër, me të cilën ka dy fëmijë. Për shkak të
çrregullimit të këtyre marrëdhënieve bashkëshortore, bashkësia martesore
mes tyre ka pushuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ac.nr.5/2005, datë 17.03.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

Për shkak se marrëdhëniet martesore janë çrregulluar në mënyrë
serioze dhe nuk ka gjasa për rivendosjen e bashkëjetesës mes tyre, Gjykata e
Shkallës së Parë ka gjetur se janë plotësuar kushtet e parashikuara me nenin 67
të Ligjit për Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (LMMF), që të zgjidhet
martesa e ndërgjyqësve.
Sipas mendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, marrëdhëniet
bashkëshorte mes ndërgjyqësve janë çrregulluar në mënyrë serioze dhe të
vazhdueshme, prandaj nuk ka gjasa për rivendosjen e tyre, veçanërisht duke
pasur parasysh se ata jetojnë ndaras dhe faktin se paditësi jeton në bashkësi
jashtëmartesore me një femër tjetër, me të cilën ka dy fëmijë. Duke i pranuar si
të drejta arsyet e aktgjykimit të shkallës së parë, kjo Gjykatë vlerëson se
aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare.
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa pranohet - Neni 365 LPK/ Neni 354 (2) pika 8
LPK/ Nenet 369 LPK]

shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi të prishet dhe lënda t'i kthehet
Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Prizren vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të
paditurit dhe paditësit. Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i Gjykatës
së Qarkut përmban shkelje esenciale të procedurës kontestimore siç
parashikohet me nenin 354 paragrafin 2 pikën 8 të LPK-së. Pala e paditur në
mënyrë të paligjshme nuk i është e dhënë e drejta për rishikim gjyqësor pranë
kësaj Gjykate për shkak se saanca është mbajtur në mungesë. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e palës së paditur është e pabazuar.

Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të Ligjit të
Procedurës Kontestimore (LPK), Gjykata Supreme e Kosovës gjeti se ankesa
është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës del se Gjykata e Shkallës së Parë, në seancën
për shqyrtimin kryesor të datës 19.03.2004, ka konstatuar se e paditura nuk ka
ardhur në seancën për shqyrtimin kryesor, edhe pse është thirrur me rregull,
prandaj ka marrë vendim që seanca të mbahet në mungesë të së paditurës.

Ac.nr.9/2005

Nga shkresat e lëndës del se seanca për shqyrtimin kryesor është
caktuar për 19.03.2004, kurse e paditura, edhe pse ka qenë e thirrur me rregull,
nuk ka ardhur në seancën për shqyrtimin kryesor, për arsye se ka qenë e
penguar, sepse më datë 17 dhe 18 mars 2004, ka pasur trazira në Kosovë.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, mr. Rifat Zylfiju dhe Meleqe Behxheti,
anëtarë, në çështjen juridike të paditësit N. Q., nga Prizreni, të cilin e
përfaqëson Muharem Skenderi, avokat nga Prizreni, kundër të paditurës S. Q.,
nga Beogradi, për zhgjidhjen e martesës, përkitazi me ankesën e së paditurës,
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prizren, C.nr. 233/2003
datë 19.03.2004, në seancën e mbajtur më 17.03.2005, mori këtë

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, aktgjykimi i
goditur përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore
të parashikuar nga neni 354 par. 2 pika 8 e LPK, të cilën kjo Gjykatë e vëren
sipas detyrës zyrtare. Kjo ngase, me veprim të paligjshëm, palës së paditur nuk
i është dhënë mundësia të zhvillojë shqyrtim para Gjykatës, sepse seanca është
mbajtur në mungesë të saj, edhe pse është ditur botërisht se, për arsye të
trazirave në Kosovë, lëvizjet kanë qenë të kufizuara më 17 dhe 18 mars 2004,
prandaj e paditura nuk ka mundur të vinte me kohë nga Beogradi për të marrë
pjesë në seancën për shqyrtimin kryesor të caktuar për datën 19.03.2004, në
orën 11,00.

NË EMËR TË POPULLIT

A K T V E N D I M
Pranohet ankesa e së paditurës dhe prishet aktgjykimi i Gjykatës së
Qarkut Prizren, C.nr. 233/2003 datë 19.03.2004, kurse lënda i kthehet së
njëjtës Gjykatë për rigjykim.

Gjykata e Shkallës së Parë është e detyruar që në riprocedurë t'i
mënjanojë të metat e cekura, duke i pasur parasysh edhe thëniet ankimore dhe
të vendosë sipas ligjit.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 369 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

A r s y e t i m i

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ac.nr. 9/2005, datë 17.03.2005

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prizren, C.nr. 233/2003 datë
19.03.2004, është zgjidhur martesa e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurës
më 24.09.1972 në Beograd. Është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e
procedurës kontestimore.
Kundër këtij aktgjykimi e paditura me kohë ka paraqitur ankesë, për
227

Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
kompensim i shpenzimeve të ushqimit ankesa refuzohet - Neni 365 LPK/
Neni 297 LMMF/ Neni 305 (1) LMMF]

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr.169/2002 datë
01.12.2004, është refuzuar si e pabazuar kërkesa e të paditurit-kundërpaditësit
që të detyrohet paditësja-e kundërpaditura që, në emër të ushqimit për të
miturin A., t'i paguajë shumën prej 100 €. në muaj, duke filluar prej 1.12.2000 e
në të ardhmen, gjersa të ketë kushte ligjore për pagesën, më së voni prej 1-5 të
muajit, ndërsa këstet e arritura e të papaguara dhe kamatën përkatëse ligjore t'i
paguajë nga data e arritjes së secilit këst veç e veç si dhe shpenzimet e
procedurës të gjitha në afat prej 15 ditësh.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë duke
mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë të
gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë ka refuzuar kërkesëpadinë e palës së paditur të
paraqitur për urdhërimin e paditësit që të paguajë alimentacionin për fëmijën
e mitur.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar në
mënyrë drejtë dhe plotësisht gjendjen faktike dhe ka zbatuar drejtë të drejtën
materiale kur ka vendosur se kërkesat e parashikuara me nenin 297 të LMMF
nuk janë plotësuar, e cila parashikon se në rast të kontestit të alimentacionit
ndërmjet prindërve gjykata merr parasysh kontributin e prindit të cilit i është
besuar fëmiu për kujdes dhe edukim i cili ofron kujdes dhe mirëqenie për
fëmiun. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit është e
pabazuar.
Ac.nr.10/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu dhe Shahdane Agani, anëtarë, në
çështjen juridike të paditëses - të kundërpaditurës A. B., nga Shkodra, të cilën e
përfaqëson Ferid Xhikolli, avokat nga Peja, kundër të padituritkundërpaditësit A. B., nga Gjakova, të cilin e përfaqëson Teki Bokshi, avokat
nga Gjakova, për kompensimin e shpenzimeve të ushqimit, përkitazi me
ankesën e kundërpaditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Pejë, C.nr.169/2002 datë 01.12.2004, në seancën e mbajtur më 28.04.2005,
mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit-kundërpaditësit dhe
vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr.169/2002 datë
01.12.2004.
Ar s y e t i m i
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Kundër këtij aktgjykimi kundërpaditësi ka paraqitur ankesë, për
shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale, me propozimin që aktgjykimi i goditur të prishet dhe lënda
t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të LPK,
Gjykata Supreme e Kosovës gjeti se ankesa është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut
Pejë C.nr.69/2001 datë 12.12.2001, është zgjidhur martesa e palëve
ndërgjyqëse, kurse i mituri Andi, i lindur më 4.1.1996, i është besuar për ruajtje
dhe edukim paditëses-nënës. Me aktgjykimin e kësaj Gjykate, Ac.nr.1/2001
datë 14.05.2002, është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë, por i
njëjti aktgjykim, në pjesën në të cilën është refuzuar kërkesa që të detyrohet
paditësja të paguajë për të miturin ushqimin, është prishur dhe lënda, në pjesën
IV të dispozitivit, është kthyer për rigjykim.
Gjykata e Shkallës së Parë në riprocedurë, pas administrimit të
provave të nevojshme, ka gjetur se kërkesa e të paditurit-kundërpaditësit është
e pabazuar, për arsye se i mituri Andi i është besuar paditëses- të
kundërpaditurës për ruajtje dhe edukim me aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës
së Parë nga data 12.12.2001, ashtu që i padituri nuk ka vepruar sipas
aktgjykimit të Gjykatës, respektivisht përmbarimin lidhur me dorëzimin e të
miturit e ka bërë të pamundshëm.
Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se Gjykata e Shkallës së Parë e
ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, në bazë të së cilës e
ka zbatuar drejt edhe të drejtën materiale. Me nenin 297 të LMMF është
parashikuar që në kontestin e prindërve për ushqimin e fëmijës, prindit që i
është besuar fëmija për ruajtje dhe edukim, Gjykata, si kontribut të tij për
ushqimin e fëmijës, posaçërisht e merr punën dhe përkujdesjen e atij prindi i
cili për çdo ditë i kushton kujdesin për mirërritjen e fëmijës. Në rastin konkret,
nuk janë plotësuar kushtet e parashikuara nga neni 297 të LMMF për detyrimin
e së kundërpaditurës për pagesën e ushqimit për të miturin A., për arsye se me
aktgjykimin e datës 12.12.2001, i cili ka marrë formë të prerë, i mituri A. i është
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besuar paditëses-të kundërpaditurës për ruajtje dhe edukim, prandaj edhe sipas
vlerësimit të kësaj Gjykate, kërkesa e kundërpaditësit për pagesën e ushqimit
nuk ka bazë juridike në dispozitat e LMMF.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa refuzohet - kontakti personal me fëmijët e
mitur - Neni 365 LPK/ Neni 67 LMMF/ Neni 117 LMMF]

Në arsyetimin e aktgjykimit thuhet se kërkesa e kundërpaditësit është
e pabazuar sipas dispozitës së nenit 305 par.l të LMMF, por kjo Gjykatë
vlerëson se neni 305 par.l i Ligjit të sipërpërmendur ka të bëjë me personin e
tretë, i cili ka hequr shpenzimet e ushqimit të ndonjë personi, ashtu që me padi
mund të kërkojë kompensimin e atyre shpenzimeve nga ai person që, sipas
këtij ligji, ka për detyrë të japë ushqimin, ndërsa në rastin konkret kërkohet
ushqimi nga prindi tjetër, të cilit i është besuar fëmija për ruajtje dhe edukim.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë duke
mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë të
gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të paditurit
dhe paditësit dhe vendosi për kontaktin personal me fëmiun e mitur.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar në
mënyrë drejtë dhe plotësisht gjendjen faktike dhe ka zbatuar drejtë të drejtën
materiale kur ka vendosur se kërkesat e parashikuara me nenin 117 të LMMF
nuk janë plotësuar i cili parashikon që mbajtja e kontakteve personale të
fëmijëve me prindërit e tyre mund të kufizohet apo ndalohet përkohësisht për
qëllime të mbrojtjes së shëndetit dhe interesave tjerë të famiut. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e palës së paditur është e pabazuar.

Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë nuk përmban shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontetimore, të cilat kjo Gjykatë i vëren
edhe sipas detyrës zyrtare. Gjykata e Shkallës së Dytë e shqyrton aktgjykimin e
shkallës së parë brenda kufijve të arsyeve të paraqitura në ankesë, me të cilën
në këtë rast nuk vihen në dyshim gjendja faktike e vërtetuar nga ana e Gjykatës
së Shkallës së Parë.

Ac.nr.11/2005

Nga sa u parashtrua dhe me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Shahdane Agani dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtare, në çështjen juridike të paditëses M. D. e lindur Kastrati nga Gjakova të
cilën e përfaqëson Rexhep Gjikolli avokat nga Gjakova, kundër të paditurit R.
D. nga Gjakova, të cilin e përfaqëson babai A. D. nga Gjakova , për zgjidhjen e
martesës, përkitazi me ankesën e të paditurit paraqitur kundër aktgjykimit të
Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr.435/2004 datë 04.2.2005, në seancën e mbajtur
më 30.3.2005, mori këtë:

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ac.nr.10/2005, datë 28.04.2005

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe vërtetohet
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë C.nr.435/2004 datë 04.2.2005 në pjesën
III të dispozitivit që ka të bëjë me kontaktin personal të paditëses me fëmijët e
mitur.
I njejti aktgjykim në pjesën I dhe II të dispozitivit mbetet i
pashqyrtuar.
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A r s y e t i m i

edukimin e fëmijëve të mitur, prandaj duke pasur parasysh nenin 117 të LMMF,
ankesa e të paditurit është refuzuar si e pabazuar.

Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë
C.nr.435/2004 datë 04.2.2005, është zgjidhur martesa e lidhur më 11.2.1999
mes paditëses dhe të paditurit në zyrën e ofiqarisë në Gjakovë. Me pjesën II të
dispozitivit, fëmijët e mitur R. i lindur më 11.3.2000 dhe R. e lindur më
16.10.2003, janë besuar në ruajtje dhe edukim të paditurit babait. Me pjesën III
të dispozitivit është vendsour që kontakti personal i të miturve me nënënpaditësen të bëhet dy herë në muaj, në vikendin e parë dhe të tretë të muajit,
duke filluar prej orës 12 të së shtunës deri në orën 12 të së dieles. Është
vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës.

Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë mbetet i pashqyrtuar në
pjesën I dhe II të dispozitivit pasi që këto pjesë nuk janë goditur me ankesë.

Kundër këtij aktgjykimi i padituri me kohë ka paraqitur ankesë për
shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore në
pjesën III të dispozitivit, me propozimin që aktgjykimi në këtë pjesë të
ndryshohet ose ai të prishet dhe lënda t'i kthehet gjykatës së shkallës së parë në
rigjykim.

Në bazë të asaj që u tha me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.11/2005, datë 30.3.2005
Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Pas shqyrtimit të aktgjykimit në pjesën të goditur sipas nenit 365 të
LPK, Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur që ankesa është e pabazuar.
Për shkak se marrdhëniet martesore janë çrregulluar në mënyrë
serioze, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se janë plotësuar kushetet e
parapara me nenin 67 të LMMF që të zgjidhet martesa ndërgjyqësve. Fëmijët e
mitur janë besuar në ruajtje dhe edukim të padtiurit babait.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të pa baza janë thëniet në
ankesën e të paditurit se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë është marrë
me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. Sipas nenit
117 të LMMF, është parashikuar që nëse fëmia jeton në bashkësi me prindërit
ose me njërin prej tyre, prindërit do të merren vesh për mënyrën e mbajtjes së
kontakteve personale me fëmiun. Në rast të kontestit vendimin lidhur me këtë
gjë e merr organi i kujdestarisë. Organi i kujdestarisë përsëri mund të rregullojë
mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale të prindërve me fëmin, nëse këtë
gjë e kërkojnë rrethanat e ndryshuara. Mbajtja e kontakteve personale të
fëmijëve me prindërit mund të kufizohet ose të ndalohet përkohësisht vetëm
për arsyse të mbrojtjes së shëndetit dhe të interesave të tjera të rëndësishme të
fëmijëve.
Thëniet ankimore që kanë të bëjnë me faktin se paditësja nuk është e
denjë për ushtrimin e të drejtës prindore janë të pabazuara, nga se me asnjë
provë nuk është sjellë në dyshim aftësia e saj për ushtrimin e kësaj të drejte.
Përveqë kësaj, ankesa me kurfarë propozimesh nuk vënë në dyshim që
paditësja gjatë kontaktit me fëmijët e mitur mund të ndikojë negativisht në
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa pranohet pjesërisht - Neni 365 LPK/ Neni 67
LMMF/ Neni 354(2) LPK- besimi i fëmijëve të mitur - Neni 116 LMMF/
Neni 109 LMMF - kontakti personal me fëmijët e mitur - Nenet 111 dhe
117 LMMF/ Neni 369 dhe 370 LPK]

Pranohet aneksa e së paditurës dhe prishet në pjesën II, III, IV dhe V të
dispozitivit aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prizren, C.nr. 142/2004 datë
27.01.2005, kurse lënda i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Prizren vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të
paditurit dhe paditësit dhe vendosi që fëmiu i mitur të besohet për kujdes dhe
edukim paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i ankimuar në pjesën për besimin
e fëmiut për kujdes dhe edukim paditësit si baba dhe pagesën e alimentacionit
përmban shkelje esenciale të nenit 354 paragrafit 2 pikës 14 të LPK-së dhe
neneve 111, 116 dhe 117 të LMMF.. Gjykata Supreme ka vendosur se gjendja
faktike nuk ëshë vërtetuar në mënyrë të plotë dhe se aktvendimi nuk përmban
arsye të mjaftueshme përkitazi me faktet vendimtare për marrjen e një vendimi
të drejtë. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e palës së paditur
është e pabazë.
Ac.nr.12/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtare, në çështjen juridike të paditësit Xh. M., nga Prizreni, të cilin e
përfaqëson mr. Vehap Hashani, avokat nga Prizreni, kundër të paditurës V. M.,
nga Prizreni, të cilën e përfaqëson Fatmir Celina, avokat nga Prizreni, për
zgjidhjen e martesës, përkitazi me ankesën e së paditurës paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prizren, C.nr. 142/2004 datë 27.01.2005, në
seancën e mbajtur më 30.03.2005, mori këtë

A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e së paditurës dhe vërtetohet në
pjesën I të dispozitivit, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr.
142/2004 datë 27.01.2005.
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Ar s y e t i m i
Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Prizren, C.nr. 142/2004 datë 27.01.2005, është zgjidhur martesa ndërmjet
paditësit dhe së paditurës, e lidhur më 13.05.1994, pranë shërbimit të ofiqarisë
në Prizren. Në pjesën II të dispozitivit fëmijët e mitur: T. i lindur më
24.07.1994, F. i lindur më 6.05.1996, A. e lindur më 13.10.1997 dhe H. e lindur
më 25.01.2001, janë besuar për ruajtje dhe edukim paditësit - babas. Me pjesën
III të dispozitivit është detyruar paditësi që t'i mundësojë të paditurës të ketë
kontakte me fëmijët e tyre të mitur dy herë në muaj - të shtunden e parë dhe të
tretë të muajit, prej orës 10,00 gjer në ora 17,00 dhe t'i mundësojë të paditurës
që me fëmijët e tyre të mitur të kalojë gjatë festave fetare nga një ditë, gjatë
pushimeve dimërore 5 ditë ndërsa pushimeve verore 15 ditë. Me pjesën IV të
dispozitivit, është refuzuar kërkesa e së paditurës që paditësi të detyrohet asaj
t'ia paguajë ushqimin si kërkesë pa bazë. Me pjesën V të dispoztivit është
vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.
Kundër këtij aktgjykimi e paditura me kohë ka paraqitur ankesë për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të
gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që aktgjykimi në pjesën II të
dispozitivit të ndryshohet ashtu që fëmijët e mitur t'i besohen asaj në ruajtje dhe
edukim dhe paditësi të detyrohet të paguajë ushqimin për fëmijët e mitur dhe
për të paditurën.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 365 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se ankesa
në pjesën II të dispoztivit, të aktgjykimit të goditur është e bazuar.
Nga shkrest e lëndës del se ndërgjyqsit kanë lidhur bashkësinë
martesore më 13 maj 1994 në Prizren. Në këtë bashkësi martesore u kanë lindur
katër fëmijë. Në fillim ta martesës marrëdhëniet martesore kanë qenë të mira,
por më vonë ato janë çrregulluar në mënyrë serioze dhe prej vitit 2003 jetojnë të
ndarë: e paditura jeton me prindërit e saj, ndërsa paditësi jeton me fëmijët e tyre
dhe ka lidhur bashkësi jashtëmartesore me një grua tjetër dhe kanë një fëmijë.
Për shkak të çrregullimit të këtyre marrëdhënieve bashkëshortore, bashkësia
martesore mes tyre ka pushuar.
Për shkak se marrëdhëneit martesore janë çrregulluar në mënyrë
serioze dhe të vazhdueshme, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se janë
plotësuar kushtet e parapara me nenin 67 të Ligjit për Martesën dhe
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Marrëdhëniet Familjare (LMMF), që të zgjidhet martesa e ndërgjyqësve.
Sipas mendimit edhe të Gjykatës Supreme të Kosovës, marrëdhëniet
bashkëshortore mes ndërgjyqësve janë çrregulluar në mënyrë serioze dhe të
vazhdueshme, prandaj nuk ka gjasa për rivendosjen e tyre, veçanërisht duke
pasur parasysh se paditësi jeton në bashkësi jashtëmartesore me I. P. me të cilën
ka një fëmijë. Duke i pranuar si të drejta arsyet e aktgjykimit të shkallës së parë,
kjo Gjykatë vlerëson se janë të pabazuara edhe thëniet e ankesës se Gjykata e
Shkallës së Parë gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale. Aktgjykimi i
goditur nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore të parashikuar nga neni 354 par. 2 të LPK, të cilat kjo Gjykatë i
vëren sipas detyrës zyrtare.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, aktgjykimi i
goditur që ka të bëjë me vendimin për besimin e fëmijëve të mitur për ruajtje
dhe dukim paditësit, si babë, është marrë me shkelje thelbësore të procedurës
kontestimore të parashikuar nga neni 354 par. 2 pika 14 të Lijgit të Procedurës
Kontestimore (LPK). Përveq kësaj, gjendja faktike nuk është vërtetuar në
mënyrë të plotë.
Aktgjykimi i goditur në këtë pjesë nuk përmban arsye lidhur me
faktet vendimtare për marrjen e një vendimi të ligjshëm. Vendimi për besimin e
fëmijëve të mitur nuk përmban arsyetim dhe nuk është cekur se çka përmban
mendimi i Qendrës për Punë Sociale, në të cilën mbështetet vendimi për
besimin e fëmijëve të mitur për ruajtje dhe edukim. Sipas nenit 116 të LMMF,
gjykata e cila merr vendim për besimin e fëmijëve për ruajtje dhe edukim, ka
për detyrë që në mënyrë të përshtatshme të vërtetojë të gjitha rrethanat që janë
me rëndësi për zhvillimin e drejt psikik e fizik dhe për edukimin e fëmijës dhe,
me rastin e marrjes së vendimit, të niset, në radhë të parë, nga interesi i fëmijës.
Me atë rast, posaçërisht merr parasysh lidhjet emocionale të fëmijës me
prindërit. Gjykata e Shkallës së Parë duhet të veprojë sipas neni 109 të LMMF i
cili nen parashikon se të drejtën prindërore e ushtrojnë prindërit bashkarisht
dhe me marrëveshje, në rast të mospajtimit të tyre vendos organi i kujdestarisë.
Nga një gjendje e tillë e çështjes del se për faktet e përmendura aktgjykimi i
goditur nuk përmban arsye.

Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë duhet të kërkojë mendimin e
rij nga Qendra për Punë Sociale në Prizren, që duhet ta përmbajë propozimn
konkret se cilit prindër duhet t'i besohen fëmijët e mitur, duke marrë parasysh
nenin 116 të LMMF, me të cilën parashikohet që gjykata, përkatësisht organi i
kujdestarisë, i cili e merr vendimin mbi besimin e fëmijës për ruajtje dhe
edukim, ka për detyrë që në mënyrë të përshtatshme t'i hetojë të gjitha rrethanat
që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik dhe për edukimin e
fëmijës dhe me rastin e marrjes së vendimit, të niset në radhë të parë nga
interest e fëmijës. Me atë rast posaçërisht i merr parasysh nevojat emocionale
të fëmijës, ta respektojë dëshirën e fëmijës - T., pasi që i mituri ka mbushur 10
vjet.
Gjykata e Shkallë së Parë është e detyruar që në rigjykim t'i menjanojë
të metat e cekura gjegjësisht të veprojë sipas neneve 111, 116 si dhe sipas neni
117 të LMMF lidhur me mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale të
prindërve me fëmijët e mitur, dhe pas vërtetimit të gjitha rrethanve të
rëndësishme, të marrë një vendim të ligjshëm.
Duke qenë se aktgjykimi është prishur në pjesën II, III, IV u prish edhe
vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 369 dhe nenit 370 të
LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.12/2005, datë 30.03.2005

Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

Aktgjykimi i goditur në pjesën refuzuese të kërkesës të paditurës për
detyrimin ushqimor, nuk përmban arsye dhe gjendja faktike nuk është
vërtetuar në mënyrë të plotë. Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë duhet të
vërtetojë se a është paditësja e lajmëruar në Entin e Punësimit dhe a ka gjasa për
punësim, pastaj si është gjendja materiale e saj, si siguron mjetet për ekzistencë
dhe të vërtetojë gjendjen shëndetosre, përkatësisht aftësinë e të paditurës për
punë. Përveq këaj, duhet të vërtetohet drejt nëse papunësia e saj ka ardhur pa
fajin e të paditurës.
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa pranohet pjesërisht - Neni 67 LMMF/ Neni
354(2) LPK - kontaktet personale me fëmijën e mitur - Neni 116 LMMF/
Nenet 111 (3) LMMF]

Refuzohet si e pabazuar ankesa e së paditurës dhe vërtetohet, në
pjesën III dhe IV të dispozitivit, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë,
C.nr. 230/2004 datë 16.12.2004.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike në lidhje me pjesën III
dhe V të aktgjykimit. Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së
Qarkut në Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën
materiale në mënyrë të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike në
lidhje me pjesën I, III dhe V të aktgjykimit.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të
paditurit dhe paditësit dhe vendosi që fëmiu i mitur të besohet për kujdes dhe
edukim paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i ankimuar përkitazi me
kohëzgjatjen e kontakteve personale me fëmiun e mitur përmban shkelje
esenciale të procedurës kontestimore dhe se gjendja faktike nuk është vërtetuar
në mënyrë të plotë. Gjykata Supreme ka vendosur se duhet dhënë prioritet
interesit të fëmiut me qëllim të zhvillimit adekuat fizik dhe psikologjik të fëmiut
dhe edukimit të tij/saj (neni 116 të LMMF). Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e paditësit dhe të paditurit është pjesërisht e bazuar.
Ac.nr.13/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, në
çështjen juridike të paditësit V. A., nga Prishtina, të cilën e përfaqësonë Ndue
Thaçi, avokat nga Prishtina, kundër të paditurës L. A., nga Prishtina, për
zgjidhjen e martesës, përkitazi me ankesën e paditësit dhe atë të së paditurës,
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr. 230/2004
datë 16.12.2004, në seancën e mbajtur më 30.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e paditësit dhe vërtetohet, në pjesën II
edhe III të dispozitivit, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr.
230/2004 datë 16.12.2004.
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Pranohet ankesa e paditësit dhe të paditurës dhe prishet në pjesën V të
dispozitivit aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr. 230/2004 datë
16.12.2004, kurse lënda kthehet të njejtës Gjykatë për rigjykim.
I njejti aktgjykim, në pjesën I dhe VI të dispozitivit, mbetet i
pashqyrtuar.
A r sy e t i mi
Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit C.nr. 230/2004 datë
16.12.2004, është zgjidhur martesa e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurës.
Në pjesën II të dispozitivit fëmiju i mitur K. A., e lindur më 11.07.2001, është
besuar për ruajtje dhe edukim të paditurës-nënës. Me pjesën III të dispozitivit
është detyruar paditësi që në emër të detyrimit ushqimor t'ia paguajë fëmijës së
mitur nga 100 € në muaj duke filluar nga plotëfuqishmëria e këtij aktgjykimi e
gjersa të ekzistojnë kushtet e parapara ligjore. Me pjesën IV të dispozitivit është
refuzuar si e pabazuar kërkesa e së paditurës për detyrimin ushqimor përtej
pjesës së gjykuar. Me pjesën V të dispozitivit është detyruar e paditura që të
mundësojë paditësit të ketë kontakte me fëmijun e tyre të mitur tri herë në muajtë premtën e parë, të dytë dhe të katërtë të muajit, ashtu që paditësi do të marrë të
mituren K. nga kopshti në ora 16,00 e do ta kthejë në kopsht të hënën në
mëngjes në ora 8,00, ditën e dytë të festave fetare, shtetërore dhe ditën e dytë të
ditëlindjes së fëmijut nëpërmjet kopshtit. Me pjesën VI të dispozitivit e
paditura do të mban mbiemrin e vajzërisë H. dhe në pjesën VII të dispozitivit
është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta.
Kundër këtij aktgjykimi me kohë kanë paraqitur ankesa:
-paditësi për shkak të shkeljes thelbësore të procedurës kontestimore,
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të
së dejtës materiale me propozim që aktgjykimi i goditur, në pjesën I, III dhe V
të dispozitivit ta ndryshojë ashtu që paditësit t'i besohet në ruajtje dhe edukim e
mitura K. A., prej ditës së hënë në orën 8,00 deri të premtën në ora 16,00 ndërsa
në ditët e vikendit, festave dhe pushimeve tjera të qëndrojë te e paditura, ose të
prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim;
-e paditura për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike
dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i
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goditur, në pjesën III dhe V të dispozitivit, të ndryshohet ashtu që paditësi të
detyrohet të paguajë në emër të ushqimisë shumën prej 150 € në muaj.

procedurës kontestimore, të parsahikuara nga neni 354 par. 2 të LPK, për të
cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare.

Pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur sipas nenit 365 të LPK,
Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se ankesa e paditësit dhe ajo e së
paditurës në pjesën V të dispozitivit janë të bazuara.
Nga shkresat e lëndës del se bashkëshortët kanë lidhur martesë më
29.06.2001, në Prishtinë. Në bashkësinë martesore kanë një fëmijë K., e lindur
më 11.08.2001. Marrëdhëniet bashkëshortore në fillim kanë qenë të mira, por
ato më vonë janë çrregulluar në mënyrë serioze. Për shkak të këtyre
çrregullimeve të raporteve bashkëshortore, bashkësia martesore mes tyre ka
pushuar më 3.04.2004 dhe ata jetojnë të ndarë: e paditura me vajzën e tyre në
shtëpinë e prindërve të saj, ndërsa paditësi jeton në shtëpinë e prindërve të tij.

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, Gjykata e Shkallës së Parë drejt
dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe në bazë të gjendjes së
këtillë e ka zbatuar drejt të drejtën materiale përkitazi me pjesën II të
dispozitivit, që ka të bëjë me detyrimin e paditësit që të kontribojë për ushqimin
e së miturës si dhe me lartësinë e saj në emër të ushqimit, duke dhënë arsye të
mjaftueshme, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë.

Për shkak se marrëdhëniet martesore janë çrregulluar në mënyrë
serioze dhe të vazhdueshme, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se janë
plotësuar kushtet e parapara me nenin 67 të Ligjit për Martesën dhe
Marrëdhëniet Familjare (LMMF) që të zgjidhet martesa e ndërgjyqësve.
Gjykata Supreme e Kosovës ka vlerësuar se Gjykata e Shkallës së
Parë drejt dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe në bazë të
saj e ka zbatuar drejt të drejtën materiale kur të mituren K. ia ka besuar për
ruajtje dhe edukim s'ëmës, duke pasur parasysh mendimin e Qendrës për Punë
Sociale Prishtinë, moshën e fëmijës.
Sipas mendimit të Gjykatës Supreme, të pabaza janë thëniet në
ankesën e të paditësit se me aktgjykimin e goditur gabimisht janë zbatuar
dispozitat materiale me rastin e besimit e të miturës s'ëmës së saj. Duke pasur
parasysh moshën e fëmijës dhe faktin se nëna-e paditura, është e arsimuar, e ka
të siguruar çështjen e banimit dhe është në gjendje që shumë më tepër të
kontribuojë në ngritjen dhe edukimin e saj, është në interesin e fëmijës t'i
besohet të paditurës. Përveq kësaj, Gjykata e Shkallës së Parë ka vërtetuar drejt
në bazë të provave, se e mitura emocionalisht është e lidhur me nënën, se nëna
me së miri mund të kujdeset për të. Gjykata e Shkallës së Parë, me velrësimin e
provave të nevojshme ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen
faktike, në bazë të së cilës kanë zbatuar drejt të drejtën materiale përkatësisht
nenin 116 të LMMF, me të cilin parashikohet se Gjykata, e cila merr vendimin
mbi besimin e fëmijës për ruajtje dhe edukim, në mes tjerash, posaçërisht i
merr parasysh nevojat emocionale dhe dëshirat e fëmijës.
Në arsyetimin e aktgjykimit Gjykata e Shkallës së Parë ka dhënë
arsye të mjaftueshme mbi faktet vendimtare për marrjen e një aktgjykimi të
ligjshëm, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë.

Janë me bazë thëniet e ankesës të paditësit dhe së paditurës se
aktgjykimi është marrë me shkelje thelbësore të dispozitës të procedurës
kontestimore, të parashikuar nga neni 354 par. 2 pika 14 të LPK, ngase ai nuk
përmban arsye për faktet vendimtare lidhur me mënyrën dhe kohëzgjatjen e
kontakteve personale të paditësit me fëmijun e mitur. Aktgjykimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë nuk përmban asnjë arsye, përveq konstatimit në arsyetim se
kontakti i fëmijës së mitur me paditësin do të bëhet tri herë në muaj dhe atë çdo
të premte të parë, të dytë dhe të katërten e muajit, dhe se paditësi do të marrë të
mituren nga kopshti në ora 16,00 dhe do ta kthejë në kopsht të hënën në
mëngjes në ora 8,00, ditën e dytë të fesatave fetare, shtetërore dhe ditën e dytë të
ditëlindjes së fëmijut, përmes kopshtit. Se çfarë e ka motivuar Gjykatën e
Shkallës së Parë për një vendim të tillë, aktgjykimi i goditur nuk përmban
kurfarë arsye lidhur me vendimin e saj, pra nuk ka arsye për faktin vendimtarpërparësinë e interesit të fëmijës për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik dhe për
edukimin e saj neni 116 të LMMF).
As gjendja faktike nuk është vërtetuar plotësisht-cili është interesi më
i madh i fëmijës të kontaktojë me paditësin-babën, dy herë në muaj dhe atë gjatë
vikendit të dytë dhe të katërtë, siç ka propozuar Qendra për Punë Sociale në
Prishtinë, apo kontaktimi të bëhet tri herë në muaj dhe ate çdo të premtën e parë,
të dytë dhe të katërtë të muajit, sikurse ka vendosur Gjykata e Shkallës së Parë.
Me nenin 111 par. 3 të LMMF parashikohet që gjykata do të rregullojë
me aktgjykim edhe mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale të fëmijës me
prindërin, i cili nuk e ushtron të drejtën prindërore, nëse prindi tjetër e pengon
në këtë gjë, ose, nëse, duke i çmuar të gjitha rrethanat e rastit, konstaton se kjo
gjë ëshë e nevojshme për mbrojtjen e fëmijës.
Duke qenë se aktgjykimi është prishur në pjesën V të dispozitivit, u
prishë edhe në pjesën VII të dispozitivit që ka të bëjë me vendimin mbi
shpenzimet e procedurës kontestimore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë në pjesën I dhe VI të dispozitivit,
mbetet i pashqyrtuar pasi që në këto pjesë nuk është goditur me ankesë.

Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të
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Gjykata e Shkallës së Parë është e detyruar që në rigjykim të menjanojë të metat
e cekura, gjegjësisht të veprojë sipas nenit 111 par. 3 të LMMF dhe, pasi t'i
hetojë të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e drejt psikik dhe
fizik dhe për edukimin e fëmijës, të vendos për kohëzgjatjen e mbajtjes së
kontakteve personale të paditësit me fëmijun e mitur, duke dhënë në
aktgjykimin arsyet për të gjitha faktet vendimtare dhe duke i pasur parasysh
edhe thëniet ankimore të paditësit dhe të paditurës, dhe mandej të marrë një
vendim të ligjshëm.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa pranohet pjesërisht - Neni 67 LMMF - besimi
i fëmijës - kontaktet personale me fëmijën e mitur - Neni 116 LMMF/
Nenet 111 (3) LMMF/ Nenet 368 dhe 373 LPK]

Në bazë të asaj që u tha më lartë e me zbatimi e nenve 368 dhe 370 të LPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.13/2005, datë 30.03.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të
paditurit dhe paditësit dhe vendosi që fëmiu i mitur të besohet për kujdes dhe
edukim paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë në pjesën që ka të
bëjë me kohëzgjatjen e kontakteve personale me fëmiun e mitur ka zbatuar
gabimisht të drejtën materiale. Gjykata Supreme ka vendosur se arsyetimi
mund të kufizohet vetëm për qëllime të mbrojtjes së shëndetit dhe interesave
tjerë përkatës të fëmiut siç parashikohet me nenin 111 paragrafin 3 të LMMF.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e palës së paditur është
pjesërisht e bazuar.
Ac.nr.16/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Mr.Rifat Zylfiu dhe Shahdane Agani, anëtarë, në
çështjen juridike të paditëses A. S. nga Skenderaj, të cilën e përfaqëson
Ramadan Berisha, avokat nga Prishtina, kundër të paditurit N. S. nga Prishtina,
për zgjidhjen e martesës, përkitazi me ankesën e të paditurit paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr.262/2004 datë 11.01.2005, në
seancën e mbajtur me 28.04.2005, mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe vërtetohet në pjesën
II të dispozitivit aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr.262/2004 datë
11.01.2005.
Pranohet ankesa e të paditurit dhe aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së
Parë ndryshohet në pjesën III të dispozitivit, që ka të bëjë me kontaktin
personal të të paditurit me të miturën G., ashtu që caktohet kontakti personal dy
herë në muaj - çdo të premte të parë dhe të tretë të muajit, kur paditësja do ta
dorëzojë fëmijën e mitur prej orës 15:00 të premten-babait në lokale të Qendrës
për Punë Sociale në Skenderaj dhe i padituri do t'ia kthejë paditëses të dielën në
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orën 15:00, para shtëpisë së saj, ndërsa lidhur me festat fetare, festat shtetërore
dhe ditën e dytë të ditëlindjes së fëmijës, aktgjykimi mbetet i pandryshuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë, në pjesën I, IV dhe V të
diapozitivit, mbetet i pashqyrtuar.

Për shkak se marrëdhëniet martesore janë çrregulluar në mënyrë
serioze dhe të vazhdueshme, duke pasur parasysh faktin se në vitin 2004 jeta
bashkëshortore mes tyre faktikisht është ndërprerë, Gjykata e Shkallës së Parë
ka gjetur se janë plotësuar kushtet e parashikuara nga neni 67 të LMMF që të
zgjidhet martesa e ndërgjyqësve. E mitura i është besuar për ruajtje dhe edukim
nënës - paditëses, duke pasur parasysh edhe propozimin e Qendrës për Punë
Sociale në Prishtinë.

A r s y e t i m i
Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Prishtinë, C.nr.262/2004 datë 11.01.2005, është zgjidhur martesa e lidhur me
20.03.1999 në Prishtinë mes paditëses dhe të paditurit. Me pjesën II të
dispozitivit, e mitura G., e lindur më 19.04.1999, i është besuar për ruajtje dhe
edukim nënës - paditëses, pa detyrimin e të paditurit (tani për tani) për pagimin
e ushqimit. Me pjesën III të diapozitivit, është vendosur që kontakti personal i
së miturës G. me babanë e saj të bëhet dy herë në muaj - të premten e parë dhe të
tretë të muajit, prej orës 12-14, ditën e dytë të festave fetare, shtetërore dhe
ditën e dytë të ditëlindjes së fëmijës, përmes Qendrës për Punë Sociale në
Skenderaj. Me pjesën IV të dispozitivit, është vendosur që paditësja ta mbajë
mbiemrin e vajzërisë B.. Me pjesën V të dispozitivit, është detyruar i padituri
që asaj t'ia paguajë shpenzimet e procedurës në shumën prej 40 €., në afat prej
15 ditësh.
Kundër këtij aktgjykimi, ndaj pjesës II dhe III të dispozitivit, i
padituri me kohë ka paraqitur ankesë, për shkak të zbatimit të gabuar të së
drejtës materiale, me propozimin që aktgjykimi, në pjesën e goditur, të
ndryshohet ashtu, që fëmija i mitur t'i besohet të paditurit për ruajtje dhe
edukim.
Paditësja ka paraqitur përgjigje ndaj ankesës me propozimin që
ankesa e të paditurit të refuzohet si e pabazuar.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit në pjesët e goditura sipas nenit 365 të
LPK, Gjykata Supreme e Kosovës gjeti se ankesa e të paditurit, që ka të bëjë me
pjesën II të dispozitivit, është e pabazuar, ndërsa në pjesën III të dispozitivit
është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës del se bashkëshortët kanë lidhur martesë më
20.03.1999. Në këtë bashkësi martesore u ka lindur e mitura G.. Në fillim,
marrëdhëniet martesore të tyre kanë qenë të mira, por ato më vonë janë
çrregulluar për shkak të karaktereve të ndryshme, ashtu që jeta e përbashkët e
bashkëshortëve është bërë e pamundur. Bashkëshortët jetojnë ndaras dhe
bashkësia mes tyre definitivisht ka pushuar që nga maji i vitit 2004, kurse e
mitura prej ndarjes faktike të bashkësisë martesore gjendet te paditësja.
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Gjykata Supreme e Kosovës vlerësoi se Gjykata e Shkallës së Parë e
ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, në bazë të së cilës e
ka zbatuar drejt edhe të drejtën materiale me zgjidhjen e martesës së
ndërgjyqësve dhe me besimin e fëmijës së mitur, duke dhënë në arsyetimin e
aktgjykimit arsye të mjaftueshme, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, vendimi për besimin e së
miturës Gresa është i drejtë, duke pasur parasysh mendimin e Qendrës për Punë
Sociale Prishtinë dhe moshën e së miturës, së cilës i nevojitet kujdesi i nënës.
Kjo edhe për arsye se e mitura, prej ndarjes faktike të bashkësisë martesore,
gjendet tek paditësja dhe lidhjen emocionale me nënën. Përveç kësaj, baza
ekonomike është kusht me rëndësi për besimin e fëmijëve të mitur për ruajtje
dhe edukim, por nuk është i vetëm dhe vendimtar, prandaj nuk mund të thuhet
se është në interesin e fëmijës së mitur që ajo, vetëm për atë shkak, t'i besohet të
paditurit - babait, duke pasur parasysh faktin që edhe paditësja ka kushte të
mira ekonomike dhe banesore.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, aktgjykimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë, në pjesën III të dispozitivit, që ka të bëjë me kontaktin
personal të të paditurit me të miturën, duhet ndryshuar, duke i çmuar të bazuara
thëniet në ankesën e të paditurit që kanë të bëjnë me kontaktin personal, për
arsye se Gjykata e Shkallës së Parë në këtë pjesë gabimisht ka zbatuar të drejtën
materiale me caktimin e kontakteve personale dy herë në muaj - prej orës 12-14
në Qendrës për Punë Sociale në Skenderaj.
Me dispozitën e nenit 111 par.3 të LMMF, është parashikuar që
Gjykata do ta rregullojë me aktgjykim edhe mënyrën e mbajtjes së kontakteve
personale të fëmijës me prindin i cili nuk e ushtron të drejtën prindërore, nëse
prindi tjetër e pengon në këtë gjë, ose, nëse, duke i çmuar të gjitha rrethanat e
rastit, konstaton se kjo gjë është e nevojshme për mbrojtjen e fëmijës. Duke u
nisur nga dispozita e lartpërmendura, Gjykata Supreme e Kosovës është e
mendimit që kontakti personal i të paditurit me fëmijën e mitur të caktohet dy
herë në muaj - në vikendin e parë dhe të tretë, si kohë e mjaftueshme duke i
dhënë përparsi interesit të fëmijës së mitur për zhvillimin e drejtë psikik dhe
fizik dhe për edukimin e saj. Paditësja çdo të premte të parë dhe të tretë, prej
orës 15:00 do ta dorëzoj fëmijën e mitur të paditurit- babait në Qendrën për
Punë Sociale në Skenderaj, ndërsa do ta marrë të miturën G. nga i padituri të
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dielen në orën 15,00 para shtëpisë së saj, meqë të dieleve Qendra për Punë
Sociale nuk punon. Kjo për arsye se caktimi i kontaktit personal dy herë në
muaj nga dy orë, siq ka vepruar Gjykata e Shkallës së Parë është kundër
interesave të së miturës me prindin të cilit ajo nuk i është besuar. Kontaktet
mund të kufizohen vetëm për arsye të mbrojtjes së shëndetit dhe të interesave të
tjera të rëndësishme të fëmijës dhe për këto arsye aktgjykimi në këtë pjesë të
dispozitivit u ndryshua.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa pranohet - Neni 67 LMMF - besimi i fëmijëve
të mitur -Neni 354 (2) pika 14 LPK]

Aktgjykimi i shkallës së parë, në pjesën I, IV dhe V të dispozitivit,
mbetet i pashqyrtuar, pasi në këto pjesë nuk është goditur me ankesë.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 368 lidhur me nenin
373 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.16/2005, datë 28.04.2005

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë duke
mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë të
gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të paditurit
dhe paditësit dhe vendosi që fëmiu i mitur të besohet për kujdes dhe edukim
paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i kundërshtuar përkitazi me
vendimin për besimin e fëmiut për kujdes dhe edukim përmban shkelje
esenciale të procedurës kontestimore dhe se gjendja faktike është vërtetuar në
mënyrë jo të plotë. Gjykata Supreme ka vendosur se baza financiare është kusht
i rëndësishëm për besimin e fëmiut të mitur për kujdes dhe edukim mirëpo nuk
është fakti i vetëm vendimtar. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa
e palës së paditur është pjesërisht e bazuar.
Ac.nr.17/2005
NË EMËR TË POPULLIT

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtare, në çështjen juridike të paditëses F. B., nga fshati Beleg, komuna e
Deçanit, kundër të paditurit B. B., nga fshati Beleg, komuna e Deçanit, për
zgjidhjen e martesës, përkitazi me ankesën e paditëses, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr. 332/2004 datë 13.01.2005, në
seancën e mbajtur më 30.03.2005, mori këtë
A K T V E N D I M
Pranohet ankesa e paditëses dhe prishet në pjesën II dhe III të
dispozitivit aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr. 332/2004 datë
13.01.2005, kurse lënda i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
I njejti aktgjykim, në pjesën I të dispozitivit mbetet i pashqyrtuar.
A r s y e t i m i
Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë,
C.nr. 332/2004 datë 13.01.2005, është zgjidhur martesa ndërmjet paditëses dhe
të paditurit, e lidhur më 5 maj 1997 në Zyrën e Vendit në Deçan. Me pjesën II të
dispozitivit fëmijët e mitur Sh. B., i lindur më 29.10.1999, Sh. B., i lindur më
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24.04.1998 dhe Sh. B., e lindur më 15.05.1997, janë besuar për ruajtje dhe
edukim të paditurit-babas. Me pjesën III të dispozitivit është detyruar i
paditurit që t'i mundësojë paditëses të ketë kontakte me fëmijët e tyre të mitur të
premtën e parë dhe të fundit në muaj, në Qendrën për Punë Sociale në Deçan,
prej orës 12:00 e gjer në ora 14:00. Me pjesën IV të dispozitivit është vendosur
që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.
Kundër këtij aktgjykimi paditësja me kohë ka paraqitur ankesë me
propozimin që aktgjykimi në pjesën III të dispozitivit të prishet dhe lënda t'i
kthehet Gjykatës së Shkallësë së Parë për rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 365 të LPK, ka gjetur se ankesa, në pjesën II të dispozitivit të
aktgjykimit të goditur është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës del se ndërgjyqësit kanë lidhur bashkësinë
martesore më 5.05.1997 në Zyrën e Vendit në Deçan. Në këtë bashkësi
martesore u kanë lindur tre fëmijë. Në fillim të martesës marrëdhëniet
martesore kanë qenë të mira, por më vonë ato janë çrregulluar në mënyrë
serioze. Për shkak të këtyre çrregullimeve të raporteve bashkëshortore,
bashkësia martesore e tyre ka pushuar në muajin qershor të vitit 2004 dhe ata
jetojnë ndaras-paditësi me fëmijët e tyre jeton në shtëpin e tij në fshatin Beleg,
ndërsa paditësja te prindërit e saj.
Për shkak se marrëdhëniet martesore janë çrregulluar në mëyrë
serioze dhe të vazhdueshme, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se janë
plotësuar kushtet e pararpara me nenin 67 të Ligjit për Martesë dhe
Marrëdhëniet Familjare (LMMF), që të zgjidhet martesa e ndërgjyqësve.
Gjykata e Shkallës së Parë fëmijët e mitur të ndërgjyqësve ia ka
besuar për ruajtje dhe edukim të paditurit, si babë, duke pasur parasysh
mendimin e Qendrës për Punë Sociale në Deçan se i padituri ka kushtet
ekonomike shumë më të mira ndërsa kujdesi ndaj fëmijëve është në nivel.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, aktgjykimi i goditur për sa i
përket vendimit për besimin dhe ruajtjen e fëmijëve, është marrë me shkelje
thelbësore të procedurës kontestimore, parashikuar nga neni 354 par. 2 pika 14
të LPK. Përveq kësaj, gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë.
Aktgjykimi i goditur nuk përmban arsye për faktet vendimtare, të
rëndësishme për gjykimin e drejt të kësaj çështjeje-juridike dhe gjendja faktike
nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë. Në mendimin e Qendrës për Punë
Sociale në Deçan përshkruhen kushtet materiale dhe banesore të ndërgjyqësve
dhe theksohet se kushtet materiale të të paditurit janë më të mira se ato të
paditëses, se fëmijët e mitur, pas pushimit faktik të bashkësisë martesore,
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gjenden tek i padituri dhe se janë adaptuar në atë mjedis familjar.
Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka dhënë fare arsye për faktet që kanë
të bëjnë me moshën e re të fëmijëve të mitur, të cilët jetojnë me të paditurinbabën dhe me njerkën, kur ka pushuar bashkësia martesore e ndërgjyqësve,
lidhjen emocionale të fëmijëve me njërin apo tjetrin prindë, ndikimin e
drejtpërdrejtë të prindërve në edukimin e tyre. Baza ekonomike është kusht me
rëndësi për besimin e fëmijëve të mitur për ruajtje dhe edukim, por nuk është i
vetëm dhe vendimtar, prandaj nuk mund të thuhet se është në interesin e
fëmijëve të mitur të ndërgjyqësve që ata, vetëm për këtë shkak, t'i besohen të
paditurit-babas.
Me dispozitën e nenit 116 të LMMF është parashikuar që Gjykata,
përkatësisht organi i kujdestarisë, i cili merr vendimin për besimin e fëmijës për
ruajtje dhe edukim, ka për detyrë që t'i hetojë në mënyrë të përshtatshme të
gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik dhe
për edukimin e fëmijës dhe, me rastin e marrjes së vendimit, të niset, në radhë të
parë, nga interesat e tij.
Duke qenë se aktgjykimi është prishur në pjesën II të dispozitivit, u
prishë edhe në pjesën III të dispoztivit që ka të bëjë me caktimin e kontaktit
personal të nënës me fëmijët e mitur dhe në pjesën IV të dispozitivit që ka të
bëjë me vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë, në pjesën I të dispozitivit,
mbetet i pashqyrtuar, pasi që në këtë pjesë, nuk është goditur me ankesë.
Gjykata e Shkallës së Parë është e detyruar që në riprocedurë t'i
menjanojë të metat e cekura, duke i pasur parasysh edhe thëniet ankimore të
paditëses, të marr mendimin e ekspertit përkatës lidhur me ndikimin që mund
të ketë ndërrimi i mjedisit jetësor në psikikën e fëmijëve të mitur, pastaj të
kërkoj nga ana e kujdestarisë të jap mendim dhe propozim të prerë se cilit prej
prindërve duhet t'u besohen fëmijët e mitur dhe t'i hetojë të gjitha rrethanat që
janë me rëndësi, gjithmonë duke u nisur nga interesi i fëmijëve. Me atë rast
posaçërisht merren parasysh nevojat emocionale të fëmijëve, çka do të thotë se
interesat e prindërve vijnë në rend të dytë.
Në bazë të asaj që u tha më lartë e me zbatimin e nenit 369 dhe 370 të
LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.17/2005, datë 30.03.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa refuzohet - Neni 365 LPK/ Neni 67 LMMF/
Neni 354 (2) LPK - kompetenca gjykatës - neni 62/65 Ligji për zgjidhjen e
Konflikteve të ligjeve të Shteteve të tjera RSFJ 42/82]
I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë duke
mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë të
gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të paditurit
dhe paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejtë
kur ka gjetur se kërkesat e parashikuara me nenin 67 të LMMF janë plotësuar
për prishjen e martesës ndërmjet ndërgjyqësve. Gjykata Supreme ka vendosur
se kërkesëpadia që ka të bëjë me jokompetencën e gjykatës nuk ishte gjetur për
shkak se kërkesat e parashikuara me nenin 62 të Ligjit mbi Konfliktet me
Jurisdikcionet e Huaja që parashikon jurisdikcionin ndërkombëtar të
Gjykatave, nëse marrim parasysh se palët në procedurë kanë qenë kosovar,
nuk janë plotësuar. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e palës
së paditur është e pabazuar.
Ac.nr.18/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetar, Shahdane Agani dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, anëtare,
në çështjen juridike të paditësit A. S. nga fshati Osek Hile Komuna e Gjakovës ,
tani me vendqëndrim të përkohshëm në RF të Gjermanisë , të cilin e përfaqëson
Hasan Pruthi avokat nga Gjakova, kundër të paditurës A. S. e lindur M. nga
Gjakova, tani me vendqëndrim të përkohshëm në RF të Gjermanisë, të cilën e
përfaqëson Avdi Rizvanolli avokat nga Gjakova, për zgjidhjen e martesës
përkitazi me ankesën e së paditurës paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së
Qarkut në Pejë C.nr.438/2004 datë 17.2.2005, në seancën e mbajtur më
30.03.2005, mori këtë:

A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Pejë C.nr.438/2004 datë
17.2.2005, është zgjidhur martesa mes paditësit dhe së paditurës, e lidhur më
28.4.2003 në Zyrën e vendit Skivjan Komuna e Gjakovës. Është vendosur që
secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës.
Kundër këtij aktgjykimi e paditura me kohë ka paraqitur ankesë, për
shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale, me propozimin që aktgjykimi i goditur të prishet dhe lënda
t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të LPK ,
Gjykata Supreme ka gjetur se ankesa e së paditurës është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se palët ndërgjyqëse kanë lidhur martesë më
28.4.2003 në Zyrën e vendit në Skivjan. Pas rregullimit të dokumentacionit nga
ana e paditësit, më 31.1.2004, e paditura ka shkuar në Gjermani. Mirëpo
menjëherë pas bashkimit të bashkëshortëve marrdhëniet mes tyre janë
çrregulluar dhe për shkak të këtyre çrregullimeve bashkësia martesore
faktikisht është ndërprerë në korrik të vitit 2004, ashtu që e paditura jeton te
tezja në Gjermani. Ndërgjyqësit në këtë martesë nuk kanë pasur fëmijë.
Për shkak se raportet mes ndërgjyqësve janë çrregulluar dhe
bashkësia martesore ka zgjatur gjashtë muaj, kur ajo faktikisht është ndërprerë
në korrik të njejtit vit, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se janë plotësuar
kushtet e parashikuara me nenin 67 të LMMF, që të zgjidhet martesa e tyre.
Gjykata Supreme e Kosovës çmon se Gjykata e Shkallës së Parë
drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike , në bazë të së cilës e
ka zbatuar drejtë edhe të drejtën materiale, duke zgjidhur martesën e
ndërgjyqësve, për çka në arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsye të
mjaftueshme, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Martesa duhet të mbahet
vetëm kur ekzistonë dashuria e ndërsjellë e bashkëshortëve , e cila shfaqet edhe
me një bashkëjetesë të harmonishme të tyre dhe nuk mjafton për ruajtjen e saj
vetëm dëshira e njërit bashkëshortë, sikurse pa bazë thuhet në ankesë, sipas së
cilës është zbatuar gabimisht e drejta materiale.

A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e së paditurës dhe vërtetohet
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë C.nr.438/2004 datë 17.2.2005.
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Thëniet e së paditurës në ankesë për inkompetencën e Gjykatës në
Kosovë për zgjidhjen e martesës janë të pabazuara, për arsye se sipas nenit 62
lidhur me nenin 65 të Ligjit për Zgjidhjen e Konflikteve të Ligjeve të Shteteve
të Tjera, në raportet e caktuara me të cilat rregullohet kompetenca
ndërkombëtare e Gjykatave në kontestet martesore parashikohet që nëse pala e
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paditur pranon kompetencën e Gjykatës, por me kusht që palët në procedurë
janë shtetasë të huaj ose paditësi e ka vendbanimin në RSFJ, ose nëse i padituri
pranon kompetencën e Gjykatës në RSFJ. Në rastin konkret duke pasur
parasysh që palët në procedurë janë Kosovarë, sipas vlerësimit të Gjykatës
Supreme nuk janë përmbushur kushtet e parapara me Ligjin e larëtpërmendur
(“Gazeta Zyrtare e RSFJ”, nr.43/82), i cili është i zbatueshëm sipas Rregullores
së UNMIK-ut nr.1999/24, për Ligjin në Fuqi në Kosovë të Përfaqësuesit
Special të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa refuzohet - Neni 273 LMMF - detyrimi
ushqimor - Neni 296 LMMF/ Neni 273 (1) LMMF/ Neni 274 (1)LMMF]

Thëniet e të paditurës për fëmiun e adoptuar dhe për besimin e tij janë
të pabazuara nga se e paditura nuk ka prezentuar Gjykatës kurfarë prove për
adoptimin e fëmiut.
Aktgjykimi i goditur nuk përmbanë shkleje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore, të parashikuara nga neni 354 par.2 të LPK, të cilat
kjo Gjykatë i vërenë edhe sipas detyrës zyrtare.
Thëniet tjera të ankesës janë një përsëritje e thënieve të cekura në
seanca të mbajtura nga ana e të autorizuarit të së paditurës, të cilat kanë qenë
objektë shqyrtimi me rastin e marrjes së vendimit nga ana e Gjykatës së
Shkallës së Parë.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.18/2005, datë 30.03.2004

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë urdhëroi paditësin të paguajë alimentacionin për të
paditurin.
Gjykatë Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejtë
dhe në pajtim me nenet 273 paragrafin 1 dhe nenin 274 paragrafin 1 të LMMFsë. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit është e
pabazuar.
Ac.nr.19/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, mr. Rifat Zylfiu dhe Meleqe Behxheti, anëtarë, në
çështjen juridike të paditësit L. H., nga fshati Bardhaniq, komuna e Gjakovës,
kundër të paditurës R. H., nga fshati Smaq, komuna e Gjakovës, të cilën e
përfaqëson Ferid Gjikolli, avokat nga Peja, për shkak të ushqimisë, përkitazi
me ankesën e paditësit paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Pejë, C.nr. 233/2003 datë 12.11.2004, në seancën e mbajtur më 27.04.2005,
mori këtë
A K T GJ Y K I M

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Refuzohet si e pabazuar ankesa e paditësit dhe vërtetohet aktgjykimi
i Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr. 233/2003 datë 12.11.2004.
A r s y e t i m i
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr. 233/2003 datë
12.11.2004, është detyruar i padituri që në emër të ushqimisë t'ia paguaj
paditëses 100 € në muaj duke filluar prej datës 13.12.2001 e deri sa të
ekzistojnë kushtet ligjore dhe atë prej 1 deri më datë 5 të muajit vijues për
muajin paraprak ndërsa kistet e arritura për pagesë detyrohet të paguan në afat
prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së aktgjykimit si dhe detyrohet që në emër të
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shpenzimeve të procedurës kontestimore t'ia paguaj paditëses shumën prej
1.400 € të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh nën kërcnim të përmbarimit të
detyrueshëm.

paditësi, pa e rrezikuar ekzistencën e vet dhe të familjes së tij mund të
kontirbuojë për ushqimin e fëmijës së përbashkët të ndërgjyqësve dhe është në
gjendje materiale t'i paguajë të paditurës dhe fëmijës së mitur ushqimin nga 100
€ në muaj.

Kundër këtij aktgjykimi paditësi me kohë ka paraqitur ankesë për
shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet dhe
kërkesëpadia e të paditurës të refuzohet në tërësi si e pabazuar ose të prishet
dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 365 të LPK, ka gjetur se ankesa është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se me aktgjykimn e Gjykatës së Qarkut
Pejë, C.nr. 212/2001 datë 13.12.2001, është zgjidhur martesa ndërmjet
paditësit dhe të paditurës, e lidhur më 30.07.1999 dhe fëmiju i mitur, A., më
17.06.1992 i është besuar për ruajtje dhe edukim të paditurës; është detyruar
paditësi që të paditurës dhe fëmijës së mitur, në emër të ushqimit, t'u paguajë
për çdo muaj nga 200 DM, duke filluar prej datës 13.12.2001 e në të ardhmen,
deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore për një pagesë të tillë.
Duke vendosur sipas ankesës së paditësit, Gjykata Supreme, me
aktgjykimin Ac.nr. 9/2002 datë 27.11.2002, e ka prishur pjesën e aktgjykimit
me të cilën është vendosur për detyrimin e paditësit për ushqimin e të paditurës
dhe për fëmijën e mitur, dhe lënda iu ka kthyer Gjykatës së Shkallës së Parë për
rigjykim, me vërejtje se duhet të vërtetohen faktet vendimtare lidhur me
mundësitë materiale të paditësit për pagesën e detyrimit ushqimor dhe për
mundësitë materiale të së paditurës.
Gjykata e Shkallës së Parë, në rigjykim, pasi që ka bërë administrimin
e provave nga faktet e pakontestueshme, ka gjetur se e paditura është e papunë nuk evidencohet si e papunë në Qendrën për Punësim në Gjakovë, për shkak se
nuk është punëtore e kualifikuar, nuk ka gjasa të punësohet, ngase ka të kryer
vetëm shkollën fillore, jeton në bashkësinë familjare me prindërit e saj të
moshës 65 vjeçare, me një vëlla të papunësuar në “Metalik” në Gjakovë, i cili
ka bashkëshortën dhe 5 fëmijë, ndërsa paditësi është student në Fakultetin e
Edukimit në Gjakovë, jeton në bashkësi familjare me bashkëshorten e
pakurorëzuar, me të cilën ka një fëmijë, me dy prindërit e tij dhe dy vëllëzërit,
prej të cilëve një është i punësuar në RF të Gjermanisë ndërsa tjetri në
Republikën e Sllovenisë dhe qe të dy janë të martuar. Duke u nisur nga pohimet
e vetë paditësit se është në gjendje të mirë financiare, ashtu që ka kushte
optimale që të miturit A. t'i sigurojë kushte optimale për mbajtje dhe se të
paditurës, po qe se arrihet marrëveshja për zgjidhjen e martesës, do t'i sigurojë
një banesë me qira në Gjakovë, Gjykata e Shkallës së Parë ka konkluduar se
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Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se Gjykata e Shkallës së Parë
me administrimin e provave të nevojshme, drejt e në mënyrë të plotë e ka
vërtetuar gjendjen faktike dhe në bazë të gjendjes së tij të vërtetuar, i ka zbatuar
drejt dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka gjetur
se paditësi është i detyruar që, në emër të ushqimit t'i paguajë të paditurës nga
100 € në muaj duke filluar prej 13.12.2001 e në të ardhmen deri sa ekzistojnë
kushtet ligjore për këtë pagesë. Aktgjykimi i goditur, përmban arsye të
mjaftueshme për faktet vendimtare, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë, ndërsa
nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të
cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare.
Gjykata e Shkallës së Parë, pas administrimit të provave ka gjetur se e
paditura nuk siguron ekzistencën materiale që nga 17 gushti 2000, kur mes
ndërgjyqësve ka pushuar bashkësia martesore, është e lindur më 1.01.1964, e
ka të kryer shkollën fillore, është e papunësuar, nuk është shfrytëzuese e
ndihmës sociale në Qendrën për Punë Sociale në Gjakovë. Paditësi ka punuar
në botën e jashtme prej vitit 1992 deri në vitin 2000, kur është kthyer në
shtëpinë e tij dhe mjetet e fituara i ka angazhuar në bashkësinë familjare të
prindërve dhe vëllëzërve të tij me të cilët tani jeton, është i regjistruar si student,
posedon pasuri të palutjshme dhe të luajtshme në fshatin Bardhaniq e cila
pasuri nuk evidentohet në emrin e tij, prindërve apo vëllëzërve të tij.
Gjykata e Shkallës së Parë, duke i pasur parasysh rrethanat e
mësipërme, ka konkluduar se paditësi është i detyruar të jap në emër të
kontributit nga 100 € në muaj të paditurës për të jetuar. Duke marrë parasysh
moshën e paditësit, ai mund të sigurojë shumën e gjykuar dhe ngase me këtë
nuk cenohet ekzistenca e tij dhe fëmijëve të tij nga martesa e parë dhe nga
marrëdhënia jashtëmartesore me gruan tjetër.
Nisur nga gjendja faktike e vërtetuar, që u përshkrua më sipër, e cila
nuk vihet në dyshim përkundër faktit, se si arsyeja e goditjes së aktgjykimit në
ankesë theksohet vërtetimi jo i plotë dhe i gabuar i gjendjes faktike, sipas
vlerësimit të Gjykatës Supreme, nuk qëndron jo vetëm kjo arsye e goditjes, por
as arsyeja e zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Kjo Gjykatë i pranon në
tërësi si të drejta arsyet e Gjykatës së Shkallës së Parë për detyrimin e paditësit
dhe për shumën e gjykuar që duhet të paguajë ai në emër të kontributit për
ushqimin e të paditurës.
Vetëm fakti se paditësi mban një fëmijë nga martesa e parë dhe dy
fëmijë nga marrëdhënia jashtëmartesore, sikurse theksohet në ankesë nuk do të
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thotë se aktgjykimi nuk ka arsye për faktet vendimtare dhe që arsyet e dhëna të
jenë kontradiktore me gjendjen e provave që janë nxjerrë, por nuk ka as shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, as zbatim të gabuar të së
drejtës materiale, sepse arsyet e dhëna nga Gjykata e Shkallës së Parë janë të
mjaftueshme, jo kontradiktore dhe në pajtim me zbatimin e drejtë të së drejtës
materiale. Në rastin konkret Gjykata e Shkallës së Parë ka marrë qëndrim se në
këtë çështje juridike janë përmbushur kushtet e përcaktuara me dispozitën e
nenit 273 të LMMF që të aprovohet kërkesa e së paditurës në emër të
ushqimisë, për arsye se e njejta nuk e ka braktisur bashkëshortin e në anën tjetër
paditësi ka pohuar se nuk ka pasur asnjë të keqe nga ana e bashkëshortës së vet
dhe se ky pas kthimit nga Gjermania paditësen e ka gjetur me familjen e tij të
cilën në fund të muajit prill të vitit 2000 e ka larguar nga shtëpia dhe e ka
përcjell në familjen e saj. Ndërsa sipas nenit 296 par. 3 të LMMF, me rastin e
çmuarjes së mundësive të personit që ka për detyrë të jap ushqimin, Gjykata do
t'i marrë parasysh të gjitha të ardhurat e tij dhe mundësitë reale për të realizuar
fitimin, si dhe nevojat e tij vetjake dhe detyrimet ligjore të ushqimit. Këto
dispozita ligjore, duke pasur parsysh moshën e paditësit, mundësitë reale që të
fitojë me kryerjen e punëve në profesionin e vet ose në ndonjë profesion tjetër,
nuk e përjashton detyrimin e tij për ushqimin e të paditurës. As fakti se paditësi
ka detyrimin ligjor për ushqimin e fëmijut nga bashkësia martesore dhe dy
fëmijëve nga bashkësia jashtëmartesore, nuk e përjashton detyrimin ushqimor,
i cili nga Gjykata e Shkallës së Parë është caktuar drejt.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa refuzohet - Neni 365 LPK/ Neni 67 LMMF/
Neni 354 (2) LPK / Neni 106 (2) LPK/ Neni 295 LPK/ Neni 10 LPK]

Gjykata Supreme e Kosovës vlerëosoi se Gjykata e Shkallës së Parë drejt
dhe në mënyrë të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike dhe në bazë të një
gjendjeje të tillë e ka zbatuar drejt të drejtën materiale. Kur ka detyruar
paditësin që të kontribojë për usqhimin e të paditurës si dhe në lartësinë e saj në
emër të ushqimit të së paditurës, duke dhënë arsye të mjaftueshme, të cilat i
pranon edhe kjo Gjykatë.
Vendimi për detyrimin ushqimor ndaj të paditëses është marrë në
pajtim me dispozitën e nenit 273 par. 1 dhe nenit 274 par. 1 të LMMF, në
përpjestim me mundësitë materiale të paditësit. Shuma e caktuar mujore prej
100 € për të paditurën ia mundëson asaj një jetë normale në aspektin material,
duke pasur parasysh standardin jetësor të popullatës në mjedisin në të cilin
jeton ajo.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë duke
mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë të
gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Pejë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të paditurit
dhe paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejtë
kur ka gjetur se kërkesat e parashikuara me nenin 67 të LMMF janë plotësuar
për prishjen e martesës ndërmjet ndërgjyqësve. Gjykata Supreme ka vendosur
se martesa duhet të mbahet vetëm nëse ekziston dashuri e ndërsjellë ndërmjet
bashkëshortëve e cila shfaqet nëpërmjet të bashkëjetesës së harmonishme dhe
vullneti i vetëm njërit prej bashkëshortëve për të mbajtur martesën nuk
mjafton. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit është e
pabazuar.
Ac.nr.23/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani - Zylfiu,
anëtare, në çështjen juridike të paditësit N. B., nga Brekoci, komuna e
Gjakovës, të cilin e përfaqëson Osman Lajçi, avokat nga Peja, kundër të
paditurës V. B., nga fshati Osek Pashë, komuna e Gjakovës, të cilin e
përfaqëson Teki Bokshi, avokat nga Gjakova, për zgjidhjen e martesës,
përkitazi me ankesën e të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës
së Qarkut Pejë, C.nr. 58/2005 datë 22.03.2005, në seancën e mbajtur më
26.05.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës dhe vërtetohet
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr. 58/2005 datë 22.03.2005.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ac.nr.19/2005, datë 27.04.2005

A r s y e t i m i

Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

Me pjesën I të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë, C.nr. 58/2005
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datë 22.03.2005, është zgjidhur martesa e lidhur ndërmjet paditësit dhe të
paditurës më 30.11.2001, në zyrën e vendit Brekoc. Me pjesën II të dispozitivit
është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës.

thënieve nga përgjigjja ndaj padisë, se është i gabuar përfundimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë, se marrëdhëniet bashkëshortore nuk janë keqësuar në atë
masë sa që jeta e përbashkët martesore e palëve të jetë bërë e pamundur.
Ndërprerja e bashkësisë familjare ka ndodhur për shkak të mosmarrëveshjeve
të ndërgjyqësve dhe ata jetojnë ndaras, gjë që tregon çart se marrëdhëniet
martesore të ndërgjyqësve janë çrregulluar seriozisht, saqë qëllimi i martesës
nuk mund të arrihet me moszgjidhjen e saj.

Kundër këtij aktgjykimi e paditura me kohë ka paraqitur ankesë për
shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i goditur të prishet dhe lënda t'i
kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Paditësi ka paraqitur përgjigje në ankesë me propozim që ankesa të
refuzohet si e pabazuar.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 365 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se ankesa
është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se palët ndërgjyqësve kanë lidhur martesë
më 30.11.2001 në zyrën e vendit në Brekoc. Në bashkësinë martesore nuk kanë
pasur fëmijë. Deri në muajin mars të vitit 2003 marrëdhëniet bashkëshortore
kanë qenë të mira, por prej kësaj date për shkak të çrregullimeve serioze dhe të
vazhdueshme të marrëdhënieve bashkëshortore ata jetojnë ndaras.
Për shkak se marrëdhëniet martesore janë çrregulluar në mënyrë
serioze dhe të vazhdueshme, Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se janë
plotësuar kushtet e parapara me nenin 67 të Ligjit për Martesën dhe
Marrëdhëniet Familjare (LMMF) që të zgjidhet martesa e ndërgjyqësve. Kjo
ngase me ankesë nuk vihet në dyshim gjendja faktike e vërtetuar nga Gjykata e
Shkallës së Parë, të cilën kjo Gjykatë e pranon në tërësi, prandaj thëniet
ankimore se Gjykata e Shkallës së Parë aktgjykimin e ka marrë në bazë të
vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, Gjykata Supreme e
Kosovës e ka refuzuar si të pabazuar.

Gjykata e Shkallës së Parë e ka zbatuar drejt të drejtën materiale-neni
67 i LMMF, kur e ka zgjidhur martesën, duke gjetur se martesa e ndërgjyqësve
e ka humbur qëllimin e ekzistimit. Martesa duhet të mbahet vetëm kur ekziston
dashuria e ndërsjellë e bashkëshortëve, e cila manifestohet edhe me
bashkëjetesë të harmonishme të tyre dhe nuk mjafton për ruajtjen e saj vetëm
dëshira e njërit bashkëshort, pra në ankesë pretendohet pa bazë se gabimisht
është zbatuar e drejta materiale.
Nga parashtresa e të autorizuarit të paditurës të datës 22.03.2005 del
se i autorizuari i të paditurës Gjykatën e ka njoftuar se është i penguar që të
asistojë në seancën e caktuar për datën 22.03.2005, meqë më parë ka të caktuar
shqyrtimin në Gjykatën Komunale Prizren. Nga kjo rezulton se me
parashtresën e lartpërmendur nuk është thënë në mënyrë decidive se çka
kërkohet me këtë parashtresë, por vetëm njoftohet Gjykata e Shkallës së Parë
që i autorizuari i të paditurës është i penguar që të prezantojë në seancën për
shqyrtimin kryesor të caktuar për datën e lartpërmendur.
Me nenin 106 par. 2 të LPK, parashikohet se parashtresat duhet të jenë të
kuptueshme dhe të përbëjnë çdo gjë që nevojitet për të vepruar sipas tyre.
Me nenin 295 të LPK, parashikohet se në qoftë se nga seanca e parë
për në seancën kryesore ka munguar paditësi, apo në qoftë se në këtë seancë
nuk vjen i padituri dhe nuk ekzistojnë kushtet për nxjerrjen e aktgjykimit për
shkak të mungesës, si dhe kur në ndonjë seancë të mëvonshme mungon
paditësi ose i padituri, shqyrtimi mund të mbahet.

Edhe sipas mendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, marrëdhëniet
bashkëshortore mes ndërgjyqësve janë çrregulluar në mënyrë serioze dhe të
vazhdueshme, prandaj nuk ka gjasa për rivendosjen e tyre, veçanërisht duke e
pasur parasysh kohën e kaluar nga ndërprerja faktike e jetës së përbashkët të
bashkëshortëve. Duke i pranuar si të drejta arsyet e aktgjykimit të shkallës së
parë, kjo Gjykatë vlerëson se janë të pabazuara edhe thëniet e ankesës se
Gjykata e Shkallës së Parë gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale.
Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore të parashikuara nga neni 354 par. 2 të LPK, të cilat kjo
Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare.

Në rastin konkret autorizuari i palës së paditur gjatë procedurës nuk u
është përgjigjur thirrjeve për seancë, kurse në ankesë i referohet shkeljes së
rregullave të procedurës në dëm të saj, qartazi keqpërdor vetë të drejtat që i
përkasin sipas dispozitave të Ligjit të Procedurës Kontestimore dhe zvarrit
procedurën me qëllim të shmangies së obligimit.

Nuk qëndrojnë thëniet e ankesës, të cilat në te paraqesin përsëritje të

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës ka
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Me nenin 10 të LPK, parashikohet se gjykata ka për detyrë të përpiqet
që procedura të zbatohet pa zvarritje dhe me sa më pak shpenzime që të bëjë të
pamundur çdo shpërdorim të drejtash që u takojnë palëve në procedurë.
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gjetur se janë të pabazuara thëniet e ankesës se aktgjykimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë është marrë me shkelje thelbësore të dispozitës së procedurës
kontestimore nga neni 354 par. 2 pika 8 e LPK.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa refuzohet - Neni 365 LPK/ Neni 67 LMMF/
Neni 354 (2) pika 8 LPK / Neni 293 (2) LPK/ Neni 265 (2) LPK]

Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Prizren vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të
paditurit dhe paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejtë
kur ka gjetur se kërkesat e parashikuara me nenin 67 të LMMF janë plotësuar
për prishjen e martesës ndërmjet ndërgjyqësve. Gjykata Supreme ka vendosur
se martesa duhet të mbahet vetëm nëse ekziston dashuri e ndërsjellë ndërmjet
bashkëshortëve e cila shfaqet nëpërmjet të bashkëjetesës së harmonishme dhe
vullneti i vetëm njërit prej bashkëshortëve për të mbajtur martesën nuk
mjafton. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit është e
pabazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Ac.nr.23/2005, datë 26.05.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

Ac.nr.25/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Shahdane Agani dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtarë, në çështjen juridike të paditëses R. G. e lindur Gjesheviq nga
Suhareka, të cilën e përfaqëson Mr.Durak Jasharaj avokat nga Prizreni, kundër
të paditurit Sh. G. nga Suhareka, për zgjidhjen e martesës, përkitazi me
ankesën e të paditurit paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Prizren C.nr.484/2004 datë 18.03.2005, në seancën e mbajtur me 26.05.2005,
mori këtë:
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe vërtetohet
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prizren C.nr.484/2004 datë 18.03.2005.

A r s y e t i m i
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Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prizren C.nr.484/2004 datë
18.03.2005, është zgjidhur martesa mes paditëses dhe të paditurit e lidhur më
05.06.1977, në Zyrën e Vendit në fshatin Mramor KK Prishtinë. Është
vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta të procedurës.

Ftesat për shqyrtimin kryesor të datës 23.02.2005 janë dërguar në Stacionin
Policor në Suharekë ku i padituri është punësuar si polic si dhe në adresën në
Suharekë ku banon.

Kundër këtij aktgjykimi i padituri ka paraqitur ankesë, për shkak të
shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontetimore me propozimin
që aktgjykimi i goditur të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së
Parë për rigjykim.

Në bazë të asaj që u tha me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
Ac.nr.25/2005, datë 26.05.2005

Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të LPK,
Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se ankesa është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se palët ndërgjyqëse kanë lidhur martesë më
05.06.1977. Bashkësia martesore mes bashkëshortëve faktikisht është
ndërprerë në vitin 1999. I biri F. i lindur më 05.07.1987 prej ndarjes faktike të
bashkësisë martesore jeton me paditësen i cili do të arrinë moshën madhore në
korrik të këtij viti, prandaj Gjykata nuk ka vendosur lidhur me besimin e tij.

Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Gjykata e Shkallës së Parë seancën për shqyrtimin kryesor të datës
23.02.2005 ka mbajtur në mungesë të të paditurit dhe ka konstatuar se në
shkresat e lëndës ka prova që i padituri është thirur me rregullë. Në shkresat e
lëndës gjindet fletëkthesa me nënshkrimin e të paditurit për ditën e mbajtjes së
seancës më 23.02.2005. Të paditurit i është dërguar padia sipas nenit 293 par.2
të LPK dhe Gjykata në seancën kryesore ka vepruar sipas nenit 265 par.2 të
LPK, për arsye se i padituri është njoftuar me ftesë të Gjykatës që ai do të
dëgjohet në cilësinë e palës në procedurë, për të cilin faktë në shkresat e lëndës
gjinden fletdërgesat.
Duke u bazuar në këtë gjendje faktike të vërtetuar dhe nga deklarata e
paditëses të marrë në pyetje në cilësinë e palës, Gjykata e Shkallës së Parë ka
zbatuar drejtë të drejtën materiale, duke zgjidhur martesën në bazë të nenit 67 të
LMMF. Sipas mendimit edhe të kësaj Gjykate marrdhëniet bashkëshortore në
mes të ndërgjyqësve janë çrregulluar në mënyrë serioze dhe, nuk ka gjasa për
rivendosjen e bashkësisë martesore, duke pasur parasysh edhe faktin që
bashësia martesore në mes tyre është ndërprerë në vitin 1999.
Martesa duhet të mbahet vetëm kur ekzistonë dashuria e ndërsjellë e
bashkëshortëve, e cila shfaqet edhe me një bashkëjetesë të harmonishme të tyre
dhe nuk mjafton për ruajtjen e saj vetëm dëshira e njërit bashkëshort.
Thëniet në ankesën e të paditurit se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës
së Parë është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore nga neni 354 par.2 pika 8 të LPK, janë të pabazuara për arsye se
në shkresat e lëndës gjindet fletdërgesat që i padituri është thirur me rrgull.
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi Procedurën Kontestimore
zgjidhje e martesës - ankesa refuzohet - Neni 365 LPK/ Neni 68 LMMF/
Neni 368 LPK ]
I padituri paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata ka zbatuar të drejtën materiale në mënyrë
të gabuar dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë vendosi për prishjen e martesës ndërmjet të
paditurit dhe paditësit dhe vendosi që fëmiu i mitur të besohet për kujdes dhe
edukim të paditurit.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë
gjendjen faktike dhe ka zbatuar në mënyrë të drejtë të drejtën materiale kur ka
vendosur për formën dhe kohëzgjatjen e kontaktit me fëmiun e mitur. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e të paditurit është e pabazuar
Ac.nr.27/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti dhe Vjosa NimaniZylfiu, anëtare, në çështjen juridike të propozuesve H. H., nga Ferizaji dhe A.
A., nga Ferizaji, për zgjidhjen e martesës, përkitazi me ankesën e propozuesit,
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr. 128/2004
datë 10.11.2004, në seancën e mbajtur më 26.05.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e propozuesit dhe vërtetohet, në
pjesën III të dispozitivit, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Prishtinë, C.nr.
128/2004 datë 10.11.2004.
Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë, në pjesët I, II, IV dhe V të
dispozitivit, mbetet i pashqyrtuar.
A r s y e t i m i
Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut
Prishtinë, C.nr. 128/2004 datë 10.11.2004, është zgjidhur martesa e
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propozuesve, e lidhur më 24.04.2002, zyrën e vendit në Ferizaj. Me pjesën II të
dispozitivit, fëmija i mitur H. A., i lindur më 7.09.2002, i është besuar për
ruajtje dhe edukim propozuesit-babës. Me pjesën III të dispozitivit, kontaktimi
i propozueses me fëmijën e mitur është caktuar dy herë në muaj, gjatë ditëve të
vikendit të parë dhe tretë, duke filluar prej ditës së premte, propozuesja do të
marrë fëmijën në ora 15,00 në lokalet e Qendrës për Punë Sociale Ferizaj dhe
do ta kthejë të hënën në ora 8,00 në Qendrën për Punë Sociale Ferizaj; ditën e
dytë të festave fetare dhe shtetërore si dhe ditën e dytë të ditëlindjes së fëmijës,
sipas orarit dhe vendit të lartpërmendur. Me pjesën IV të dispozitivit
propozuesja tani e tutje do të mban mbiemrin e vajzërisë H. dhe me pjesën V të
dispozitivit është vendosur që secila palë t'i heqë shpenzimet e veta.
Kundër këtij aktgjykimi propozuesi me kohë ka paraqitur ankesë, për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që
aktgjykimi në pjesën III të dispozitivi të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e
propozuesës në këtë pjesë të aktgjykimit të refuzohet si e pabazuar ose
aktgjykimi të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për
rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur
sipas nenit 365 të LPK, gjeti se ankesa e propozuesit është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës vërtetohet se propozuesit kanë lidhur
bashkësinë martesore më 24.04.2002, në këtë bashkësi martesore u ka lindur
një fëmijë H. më 7.09.2002. Në fillim të martesës marrëdhëniet martesore kanë
qenë të mira, por më vonë ato janë çrregulluar në mënyrë serioze. Për shkak të
këtyre çrregullimeve dhe raporteve bashkëshortore, bashkësia martesore e tyre
ka pushuar dhe ata tani jetojnë ndaras.
Për shkak se marrëdhëniet martesore janë çrregulluar në mënyrë
serioze dhe të vazhdueshme, Gjykata e Shkallës së Parë sipas propozimit të
propozuesve ka gjetur se janë plotësuar kushtet e parashikuara nga neni 68 të
Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare (LMMF), që martesa e
ndërgjyqësve të zgjidhet.
Thëniet në ankesën e propozuesit janë të pabazuara, kur thuhet se me
aktgjykim nuk është vendosur drejt çështja e kontakteve të propozueses me
fëmijën e mitur. Aktgjykimi i shkallës së parë në këtë drejtim përmban
arsyetim të duhur se përse është vendosur që kontaktet e propozueses-nënës
me fëmijën e mitur të bëhet në atë mënyrë që propozuesja ka për të marrë të
miturin në lokalet e Qendrës për Punë Sociale Ferizaj në vikendin e parë dhe të
tretë të muajit-të premten në orën 15:00 në lokalin e Qendrës për Punë Sociale
Ferizaj dhe ka për ta kthyer të hënën në orën 8:00 në Qendrën për Punë
Sociale Ferizaj, si kohë e mjaftueshme, duke i dhënë përparësi interesit të
fëmijës të mitur për zhvillimin e drejt psikik dhe fizik dhe për edukimin e tij.
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Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, Gjykata e Shkallës së Parë
drejt dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe në bazë të
gjendjes së këtillë e ka zbatuar drejt të drejtën materiale përkitazi me pjesën III
të dispozitivit, që ka të bëjë në mënyrën dhe kohëzgjatjen e kontaktit të
propozueses - nënës me fëmijën e mitur, duke dhënë arsye të mjaftueshme, të
cilat i pranon edhe kjo Gjykatë.
Aktgjykimi i shkallës së parë në pjesën I, II, IV dhe V të dispozitivit
mbetet i pashqyrtuar, pasi që në këto pjesë ai nuk është goditur me ankesë.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË
Ac.nr.27/2005, datë 26.05.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - ankesa e
refuzuar - kriteret për pranimin e të drejtës për ndihmë sociale
Rregullorja e UNMIK-ut2003/28 - Neni 42 (2) LKA]

Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar ankesa e paditëses kundër
aktvendimit të Qendrës për Punë Sociale në Mitrovicë, nr.30/415 datë
16.09.2004, me të cilin nuk i pranohet e drejta në ndihmë sociale, sepse familja
e paditëses nuk paraqet rast social.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale Departamenti i Mirëqenies Sociale në Prishtinë, duke bërë
pretendimin ankimor se organi i sipërpërmendur administrativ kishte shkelur
rregullat procedurale, kishte vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë
gjendjen faktike dhe kishte zbatuar gabimisht të drejtën materiale.
Qendra për Punë Sociale në Malishevë refuzoi t'ja ndajë ndihmën sociale
paditësit për shkak se ajo nuk kishte përmbushur kërkesat për ndarjen e
ndihmës sociale.
Gjykata Supreme ka vendosur se organi i shkallës së parë dhe i padituri kishin
vërtetuar se familja e paditësit nuk kishte përmbushur kërkesat për ndarjen e
ndihmës sociale për shkak se është gjetur se paditësi ka fëmijë të rritur të cilat
janë të aftë për punë dhe të ushtrojnë veprimtari ekonomike siç parashihet me
Rregulloren e UNMIK-ut 2003/28 mbi skemën e ndihmës sociale. Prandaj,
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë.
A.nr.1/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, anëtarë,
me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në kontestin
administrativ sipas padisë së paditëses H. D., nga fshati Shkarashnik, Komuna
Malishevë, kundër aktvendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
- Departamenti i Mirëqenies Sociale në Prishtinë, nr.091 datë 16.09.2004, në
lëndën e ndihmës sociale, në seancën jopublike të kolegjit të mbajtur me datë
10.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet padia.
Ar s y etimi

Paditësja në padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të atakuar për shkak të
shkeljeve esenciale të rregullave procedurale, vërtetimit të gabuar dhe jo të
plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, duke
pohuar se paditësja jeton me dy vajzat e saj në kushte të rënda ekonomike pa
kurrfarë burimi të ardhurave. Propozon që padia të aprovohet e aktvendimi i
kontestuar të anulohet.
Organi i paditur nuk ka dhënë përgjigje në padi.
Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar në drejtim
të theksimeve të padisë dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës konstatoi se:
Padia është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se organet administrative në procedurën e
zhvilluar administrative, me rastin e verifikimit se a i përmbush paditësja
kushtet e parashikuara me Rregulloren e UNMIKut nr.2003/28 datë 18 gusht
2003, për Skemën e Ndihmës Sociale, kanë konstatuar se familja e paditëses
nuk paraqet rast të nevojës sociale, sepse familja ka anëtarë të aftë për punë dhe
veprimtari ekonomike.
Instituti i paditur, në procedurën sipas ankesës me aktvendimin e
kontestuar e ka pranuar në tërësi gjendjen e vërtetuar faktike dhe qëndrimin
juridik të organit të faktit - shkallës së parë, për çka ka refuzuar ankesën dhe ka
lënë në fuqi aktvendimin e kundërshtuar.
Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2003/28 datë 18 gusht 2003, për Skemën
e Ndihmës Sociale, në nenin 1 përcakton se familja e rrezikuar në aspektin
social është ajo familje që përzgjidhet për ndihmë sociale. Në nenin 4 pika 1 kjo
rregullore parasheh se, për të fituar të drejtën në ndihmë sociale, të gjithë
anëtarët e familjes duhet të jenë banorë të përhershëm të Kosovës dhe t'i
plotësojnë kushtet për kategorizim në njërën prej kategorive vijuese: (a)
kategoria e parë e cila në bazë të nenit 2 pika 7 të rregullores nënkupton
familjen në të cilën të gjithë anëtarët janë të varur përkatësisht janë të paaftë për
punë shpërblyese dhe (b) kategoria e dytë - familja e cila ka një anëtar të aftë për
punë dhe të paktën një fëmijë nën moshën 5 vjeçare apo që nën përkujdesje ka
një jetim nën moshën 15 vjeçare ose duhet të jenë të varur në kuptim të nenit 2.7
të kësaj rregullore.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme konkludon, se
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organi i faktit dhe ai i paditur kanë vërtetuar se familja e paditëses nuk i
plotëson kushtet ligjore të parashikuara për njohjen e së drejtës së ndihmës
sociale, sepse paditësja jeton me fëmijët H., B. dhe M. të moshës madhore të
aftë për punë dhe veprimtari ekonomike. Këto të dhëna u vërtetuan edhe me
datën 03.04.2004, nga Komisioni për Monitorim i organit të faktit çka rezulton
nga formulari për verifikimin e gjendjes sociale të paditëses.
Duke i pasur parasysh faktet jokontestimore në këtë çështje të ndihmës
sociale, Gjykata konstaton se organi i faktit dhe ai i paditur nuk e kanë cënuar
ligjin dhe Skemën e Mirëqenies Sociale në dëm të paditësit sepse në vështrim
të nenit 8 dhe 10 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare ("Gazeta
Zyrtare e KSAK" nr.8/84) është paraparë që fëmijët e aftë për punë janë të
obliguar të mbajnë dhe të sigurojnë mjete për ekzistencën e prindërve të tyre,
në rastin konkret paditësja pa marrë parasysh se a jeton në të njëjtën bashkësi
familjare.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - e drejta për pension invalidor - Neni 40 (1) LKA/ Neni1 42
(1) LKA/ Neni 1.1 i Rregullorës së UNMIK-ut Nr.2000/66]

Lidhur me këtë, Gjykata konstaton se në këtë çështje administrative
drejtë është vërtetuar gjendja faktike, nga e cila del se nuk është cenuar ligji në
dëm të paditëses, andaj theksimet e padisë nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi pa
ndikim në vërtetimin e një gjendjeje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar nga
ana e organeve administrative, kështu që, në vështrim të nenit 42 par.2 të LKA,
vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale, duke bërë pretendimin ankimor se organi i
sipërpërmendur administrativ kishte vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të
plotë gjendjen faktike dhe kishte zbatuar gabimisht të drejtën materiale duke
mos konsideruar se shkalla e invaliditetit ishte më e lartë se 40%, që është
kërkesë për ndarjen e pensionit invalidor.
Departamenti i Mirëqenies Sociale refuzoi të ndajë pensionin invalidor
paditësit për shkak se komisioni i mjekëve kishte vlerësuar se shkalla e
invaliditetit ishte më e ulët se 40%.
Gjykata Supreme ka vendosur se organi i shkallës së parë dhe i padituri kishte
zbatuar drejtë ligjin për shkak se provat administrative pa dyshim provonin se
paditësi nuk përmbush kërkesat për ndarjen e ndihmës siç parashikohet me
nenin 5 të Rregullores së UNMIK-ut 2000/66. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë.
A.nr.3/2005
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
A.nr.1/2005, datë 10.03.2005
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Kryetar i kolegjit,
Osman Tmava

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava kryetar, Vjosa Nimani-Zylfiu dhe Meleqe Behxheti, anëtarë,
procesmbajtëse Ajna Gashi, bashkëpunëtore profesionale, në konfliktin
administrativ sipas padisë së paditësit H. H., nga fshati Nerodime e Poshtme,
Komuna Ferizajt, kundër anës së paditur Ministria për Punë dhe Mirëqenie
Sociale - Udhëheqësit të Departamentit të Mirëqenies Sociale për anulimin e
aktvendimit nr.06.02/458 datë 8.12.2004, në seancën e mbajtur më 17.05.2005,
mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet padia.
Ar s y etimi
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Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar ankesa e
paditësit, paraqitur kundër aktvendimit të Departamentit të Mirëqenies Sociale
- Komisionit për ankesa 06-02/458 datë 26.10.2004, me të cilin është refuzuar
kërkesa që paditësit t'i njihet e drejta e pensionit invalidor.

mjekësor në bazë të shkallëve vijuese të pagesës:
a) 70-100% paaftësi fizike: shkalla e parë e pagesës dhe
b) 40-69% paaftësi fizike: shkalla e dytë e pagesës, ndërsa në nenin 2.2
parashikohet se nuk do të marrin kurrfarë ndihmash personat me nivel të
paaftësisë fizike më pak se 40%.

Paditësi në padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të atakuar për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të
gabuar të së drejtës materiale, duke pohuar se shkalla e invaliditetit tek ai është
mbi 40%, sa është parashikuar për njohjen e së drejtës së kërkuar. Propozon që
padia të aprovohet e aktvendimi i kontestuar të anulohet.
Organi i paditur në përgjigje në padi propozon që padia të refuzohet
në tërësi si e pabazuar.
Gjykata Supreme e Kosovës, pasi vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit
të kontestuar në drejtim të theksimeve të padisë dhe pas shqyrtimit të shkresave
të lëndës, në përputhje me dispozitën e parashikuar nga neni 40 par.1 të Ligjit
për Kontestet Administrative (LKA), gjeti se padia nuk është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës shihet se organi i shkallës së parë, me
aktvendimin nr.06-02/458 datë 26.10.2004, ka refuzuar kërkesën e paditësit që
t'i njihet e drejta e marrjes së ndihmës financiare nga Fondi i veçantë për
invalidët e veçantë të luftës, sepse Komisioni Qendror Mjekësor i anës së
paditur, në konstatimin me mendimin e tij të datës 23.04.2004, ka vlerësuar se
shkalla e invaliditetit tek paditësi është nën 40%. Në procedurën sipas ankesës,
ana e paditur ka siguruar konstatimin dhe mendimin e Komisionit mjekësor të
sipërcekur, i cili bëri rishqyrtimin dhe vlerësimin e shkallës së invaliditetit tek
paditësi më datë 22.10.2004 me që rast konfirmoi mendimin e komisionit të
mëparshëm mjekësor, dhe duke gjetur se procedura që i ka paraprirë
aktvendimit të kontestuar është zbatuar drejt nga organi i shkallës së parë dhe
se, e drejta materiale është zbatuar drejt, refuzoi ankesën.

Duke pasur parasysh se komisioni mjekësor i anës së paditur, me ligj i
autorizuar, ka konstatuar se tek paditësi shkalla e invaliditetit është më e ulët se
40% Gjykata konstaton se organi i shkallës së parë dhe ana e paditur drejt kanë
aplikuar dispozitën e nenit 5 të Rregullores së sipërcekur të UNMIK-ut, në
bazë të cilës është refuzuar kërkesa e paditësit.
Gjykata vlerësoi theksimet e padisë dhe konstatoi se të njëjtat në këtë
çështje administrative nuk kanë ndikesë në vendosjen tjetër, meqë me provat e
administruara e në vështrim të dispozitave të cekura ligjore pa mëdyshje është
vërtetuar që paditësi nuk plotëson kushtet ligjore për njohjen e së drejtës së
kërkuar.
Nga sa u tha më lart, Gjykata Supreme e Kosovës, në përputhje me
nenin 42 par.1 të LKA, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
A.nr.3/2005, datë 17.05.2005
Bashkëpunëtorja profesionale,
Ajna Gashi, procësmbajtëse

Me dispozitën e nenit 1.1 të rregullores nr.2000/66 "Për benificionet e
invalidëve të Kosovës dhe për më të afërmit e tyre që kanë vdekur si pasojë e
konfliktit të armatosur në Kosovë", invalid i luftës konsiderohet çdo person që
ka marrë plagë fizike si pasojë e drejtëpërdrejtë e konfliktit të armatosur në
Kosovë, niveli minimal i lëndimit të të cilit përkufizohet me anë të një
urdhërese administrative të lëshuar nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të
Përgjithshëm.
Në nenin 2.1 të udhëzimit administrativ nr.2001/9 "Për plotësimin e
rregullores nr.2000/66 për beneficionet e invalidëve të luftës të Kosovës dhe
për më të afërmit e tyre që kanë vdekur si pasojë e konfliktit të armatosur në
Kosovë", parashikohet se pagesat për ivalidët e luftës do të kryhen varësisht
nga niveli i aftësisë së tyre fizike të konstatuar nga Komisioni qendror
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Kryetar i kolegjit,
Osman Tmava
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - ankesa e
pranuar pjesërisht - kujdestaria e fëmiut - kontakti prindor - Neni 40 (1)
LKA/ Neni 117 LMFR]
Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale, Instituti i Politikës Sociale në Prishtinë për shkak të
prishjes së aktvendimit të shkallës së dytë përkitazi me kontaktin A. D. me
fëmiun e mitur.
Gjykata Supreme ka vendosur se si organi i shkallës së parë ashtu edhe ai i
shkallës së dytë kishte zbatuar drejtë dispozitat e procedurës administrative
dhe nenin 117 të Ligjit për Martesën dhe Marrëdhëniet Martesore gjatë
marrjes së vendimit për formën e kontaktit ndërmjet nënës dhe fëmiut. Gjykata
Supreme ka vendosur se me qëllim të zhvillimit adekuat fizik dhe psiçik të
fëmiut, është i domosdoshëm për të siguruar kontaktin e fëmiut me të dy
prindërit.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte pjesërisht e
bazuar dhe urdhëroi të paditurin se gjatë rivendosjes të caktojë datën e fillimit
dhe kohëzgjatjen e kontaktit të nënës dhe fëmiut.
A.nr.9/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Vjosa Nimani-Zylfiu, kryetare, Osman Tmava dhe Meleqe Behxheti, anëtarë,
në kontestin administrativ sipas padisë së paditësit M. H., nga Peja, të cilin e
përfaqëson Blerim Hoxha, avokat nga Peja kundër anës së paditur Ministria
për Punë dhe Mirëqenie Sociale - Instituti i Politikës Sociale Prishtinë, për
anulimin e aktvendimit të shkallës së dytë nr.02.1522 datë 15.12.2004, në
seancën e mbajtur më 21.03.2005, mori këtë

A K T GJ Y K I M
PRANOHET padia vetëm për sa i përket kontaktit të A. D. me fëmijën e
saj të mitur, A., gjatë pushimeve verore e dimërore, festave fetare e shtetërore
dhe ditëlindjeve, kurse lidhur me këtë pjesë aktvendimi i anës së paditur,
nr.02.1522 datë 15.12.2004 ANULOHET; ndërkaq, po kjo padi REFUZOHET
si e pabazuar lidhur me pjesën me të cilën është vërtetuar aktvendimi i organit
të shkallës së parë nr. 721/04 datë 08.09.04.
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Ar s y etimi
Ana e paditur, duke vendosur lidhur me ankesën e ushtruar kundër
aktvendimit të Qendrës për Punë Sociale Pejë nr. 721/04, datë 08.09.04, me
par.1 të aktvendimit të kontestuar e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e
paditësit dhe e ka vërtetuar aktvendimin e Qendrës për Punë Sociale në Pejë nr.
721/04, me të cilin është miratuar kërkesa e A. D. dhe kontakti i saj me fëmijën
e saj të mitur, A. H., është rregulluar ashtu që nëna do të kontaktojë me të çdo të
15 dhe të 30 ditë të muajit; me par.2, aktvendimin e shkallës së parë e ka
ndryshuar, ashtu që mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale të nënës A. D.
me fëmijën e saj të mitur, A. H., e ka rregulluar ashtu që, përveç kontaktimit të
përcaktuar me aktvendimin e organit të shkallës së parë, nëna do të kontaktojë
me fëmijën edhe me rastin e festave shtetërore dhe fetare, pushimeve verore
dhe dimërore dhe me rastin e ditëlindjeve; me par.3 ka konstatuar se
aktvendimi është i plotëfuqishëm deri në nxjerrjen e aktvendimit për besimin e
fëmijës, respektivisht deri në ndryshimin eventual të rrethanave që kanë
ndikuar në nxjerrjen e një aktvendimi të tillë; me par.4 ka konstatuar se ankesa
nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit.
Paditësi në padinë, me të cilën konteston ligjshmërinë e aktvendimit
të Shkallës së dytë, thekson se aktvendimi i anës së paditur është i paligjshëm,
për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, vërtetimit jo të plotë dhe
të gabuar të gjendjes faktike dhe shkeljes së dispozitave të procedurës së
përgjithshme administrative. Ka propozuar që padia të pranohet dhe vendimi i
kontestuar të anulohet.
Gjykata Supreme e Kosovës, pasi vlerësoi aktvendimin e kontestuar
në përputhje me dispozitën e parashikuar nga neni 40 par.1 të Ligjit për
Kontestet Administrative (LKA), gjeti se padia është pjesërisht e bazuar.
Për zhvillimin e mirë psikofizik të fëmijës është shumë i nevojshëm
kontakti me të dy prindërit. Kontaktet dhe shoqërimet me prindin me të cilin
fëmija nuk jeton në bashkësi familjare, janë zëvendësim për jetën e përbashkët
me të dy prindërit.
Vendimin për rregullimin e mbajtjes së kontakteve personale të fëmijës
me prindin që nuk e ushtron të drejtën prindërore organi i kujdestarisë e merr në
radhë të parë në interesin e fëmijës, që të sigurohet mbajtja e lidhjes ndërmjet
fëmijës dhe prindit, me qëllim të kultivimit të ndjenjave dhe raporteve të
ndërsjellta të tyre. Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se, duke vërtetuar
drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, organi i shkallës së parë dhe ai i
shkallës së dytë kanë zbatuar drejt dispozitat e procedurës së përgjithshme
administrative dhe dispozitat e nenit 117 të Ligjit mbi Martesën dhe
Marrëdhëniet Familjare, kur kanë vendosur për mënyrën e mbajtjes së
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kontakteve personale të nënës me fëmijën çdo të 15 dhe 30 ditë të muajit.
Lidhur me këtë pjesë, Gjykata Supreme, në përputhje me dispozitën e nenit 42
par.2 të LKA, e refuzoi padinë.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
pranuar - vendimi i prishur dhënia e tokës për ndërtim urban për
shfrytëzim - pengim posedimi - Neni 40 (1) LKA/Neni 62 LKA/Neni 263
(1)/ Neni 265 LKA/ Neni 209(1,2)/ Neni 39 (2)/ Neni 42 (2) LKA]

Për konfliktin Gjykata vendos, si parim, në bazë të fakteve të cilat janë
vërtetuar në procedurën administrative.
Gjykata Supreme ka gjetur se akti i kontestuar në pjesën me të cilën
është vendosur për kontaktet personale të fëmijës me nënën gjatë pushimeve
verore dhe dimërore, festave dhe ditëlindjeve nuk mund të shqyrtohet për arsye
se në atë pjesë të aktit nuk janë caktuar data e fillimit dhe kohëzgjatja e këtyre
takimeve. Për sa i përket kësaj pjese, në përputhje me dispozitën e parashikuar
me nenin 39 par.2 të LKA, kjo Gjykatë e pranoi padinë dhe atë pjesë të
aktvendimit e anuloi.
Gjykata Supreme, bazuar në autorizimet e parashikuara nga neni 62 i
LKA, e obligon anën e paditur që në riprocedurë të caktojë datën e fillimit dhe
kohëzgjatjen e kontaktit të nënës me fëmijën, veçmas gjatë pushimeve verore
dhe dimërore, festave shtetërore dhe fetare si dhe me rastin e ditëlindjeve.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
A.nr.9/2005, datë 21.03.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Paditësit paraqitën ankesë kundër vendimit të Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor duke bërë pretendimin ankimor se organet
administrative nuk kanë provuar faktet relevante të cilat ishin me rëndësi dhe si
rrjedhojë ka nxjerrë konkluzione të gabueshme në dëm të paditësit.
Drejtorati për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mkedisit i komunës së
Gllogovcit urdhëroi paditësin të largojë objektin e biznesit nga toka urbane e
cila i ishte dhënë atij për shfrytëzim.
Gjykata Supreme ka vendosur se nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme përkitazi
me gjendjen faktike dhe bazat ligjore dhe pretendimet ankimore se paditësi me
vendim të formës së prerë fitoi posedimin ndaj tokës urbane, i cili mdryshoi
regjimin e shfrytëzimit në posedim të përhershëm dhe fitoi lejen për ndërtim në
bazë të aktvendimit të formës së prerë të organit kompetent. Pas hyrjes në fuqi,
këto aktvendime prodhojnë pasoja juridike. Në këtë drejtim nuk janë dhënë
arsye përkitazi me kushtet të cilat parashikojnë prishjen e aktvendimit siç
parashihet me nenin 263 (1) dhe 265 të LKA. Gjykata Supreme ka vendosur se
organi i shkallës së parë dhe i padituri shkelën ligjin në dëm të paditësit për
shkak se vendimi ishte marrë para se faktet relevante të rastit ishin vërtetuar
plotësisht dhe drejtë. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
paditësit ishte e pabazë.
A.nr.15/2005

Kryetar i kolegjit,
Vjosa Nimani-Zylfiu
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, anëtarë,
me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në kontestin
administrativ sipas padisë së paditëses A. O., nga Gllogovci, të cilën me
autorizim e përfaqëson Feriz Gërvalla, avokat nga Prishtina, kundër vendimit
të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në Prishtinë, A.nr.100/2004
datë 19.11.2004, përkitazi me dhënien në shfrytëzim të tokës ndërtimore
urbane, në seancën e mbajtur më 21.03.2005, mori këtë

A K T GJ Y K I M
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Aprovohet padia.
Anulohet, vendimi i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
në Prishtinë, A.nr.100/2004 datë 19.11.2004
A r s y e t i m i
Me vendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar ankesa e
paditëses e është vërtetuar aktvendimi i Kryeshefit Ekzekutiv të Komunës së
Gllogovcit, 01 nr.353-502 datë 18.06.2004, me të cilin është refuzuar si e
pabazuar ankesa e paditësit është vërtetuar aktvendimi i Drejtorisë për
Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Ambientit, nr. 353/378 datë 5.05.2004,
sipas të cilit paditësja ka detyrim që lokalin afarist të e largoi nga toka
ndërtimore urbane e cila i është dhënë për shfrytëzim.
Paditësja në padi konteston ligjshmërinë e vendimit të kontestuar për
shkak të vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike duke theksuar se
me rastin e vendosjes organet administrative nuk vërtetuan faktet relevante, të
rëndësishme për vendosjen e drejtë të kësaj çështje juridike-administrative dhe
për këtë arsye thekson se ka ardhur deri te konkluza e gabuar në vendimin e
kontestuar, në dëm të paditëses e për shkak të zbatimit të gabuar të dispozitave
të ligjit material dhe atij procedurial. Propozon që padia të aprovohet e vendimi
i kontestuar të anulohet.
Në përgjigje të padisë, organi administrativ i paditur i konteston
theksimet e padisë, mbetet pranë arsyeve të dhëna në vendimin e kontestuar
dhe propozon që padia të refuzohet si e pabazuar.
Gjykata Supreme e Kosovës, sipas nenit 40 par.1 të Ligjit për
Kontestet Administrative (LKA), vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të
kontestuar në drejtim të theksimeve nga padia, përgjigjes në padi dhe pas
shqyrtimit të shkresave në lëndë konstatoi : se padia është e bazuar.
Nga shkresat në lëndë del se me aktvendimin e Drejtorisë së
Inspekcionit të Komunës së Gllogovcit nr. 351-127 datë 29.03.2001, është
urdhëruar paditësja që menjëherë të largojë lokalin afarist, me të gjitha të mirat
materiale që gjenden brenda dhe rreth objektit-lokalit. Paditësja kundër atij
aktvendimi paraqet ankesë Kryeshefit Ekzekutiv të komunës së Gllogovcit,
për të cilën nuk ka marrë përgjigje, për çka paraqet kërkesë të përsëritur por
prap nuk merr përgjigje, ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës sipas padisë së
paditëses me aktgjykimin A.nr.19/2001 datë 27.07.2001, aprovon padinë e
paraqitur dhe Kryeshefin Ekzekutiv të komunës së Gllogovcit, urdhëron që në
afat prej 30 ditëve të vendos sipas ankesës së paditëses dhe të vepron në pajtim
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me nenin 62 të LKA. Rezulton se Gjykata Komunale në Gllogovc, me
aktvendimin C.nr.53/2001 datë 18.06.2001, aprovon padinë e paditëses dhe
vërteton se e paditura Komuna e Gllogovcit, në posedim i ka penguar pronarët e
objekteve-lokaleve afariste të cilat gjenden në vendin e quajtur "Ashanajka"
Rr. "Skëndërbeu" në Gllogovc ku gjendet edhe lokali i paditëses, ndërsa
Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me aktgjykimin Ac.nr.358/2001 datë
24.12.2001, refuzon si të pabazuar ankesën e të paditurës, Komuna e
Gllogovcit dhe vërteton aktvendimin e atakuar të sipërcekur, të Gjykatës së
Shkallës së Parë. Njëherit, Drejtorati për Inspekcion i komunës së Gllogovcit,
me Konkluzionin nr. 351-60 datë 25.02.2002, lejon ekzekutimin e aktvendimit
të asaj Drejtorie, nr.351-127 datë 29.03.2001, duke vlerësuar se çështja
ekzekutuese është vendosur me aktvendimin e plotëfuqishëm, të sipërcekur të
Gjykatës Komunale në Gllogovc. Sipas kërkesës së Ombudspersonit të
Kosovës, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të
Bashkuara për Kosovën me Urdhërin Ekzekutiv, nr. 2001/6 datë 7.05.2001,
shtyen ekzekutimin, dhe në zbatim të tij Asambleja Komunale e Gllogovcit, me
vendimin e datës 24.08.2001 gjithashtu shtyen ekzekutimin deri në marrjen e
aktvendimit të ri. Gjykata Supreme e Kosovës, me aktgjykimin A.nr. 104/2002
datë 22.01.2004, pranon padinë e paditësit dhe anulon konkluzionin e
kontestuar të sipërcekur të organit të shkallës së parë duke udhëzuar për
detyrueshmërinë e vërejtjeve të dhëna në pajtim me nenin 62 të LKA.
Nga shkresat në lëndë gjithashtu rezulton se me aktvendimin e organit
të shkallës së parë - Drejtorisë për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të
Ambientit të komunës së Gllogovcit, nr. 353-378 datë 5.05.2004, është anuluar
aktvendimi i komunës së Gllogovcit, nr. 353-59 datë 22.04.1992, sipas të cilit
paditësja në shfrytëzim ka marrë tokën ndërtimore urbane në sipërfaqe prej 24
m2, për destinim afarist e cila gjendet në lokacioni nr.45, pjesë e ngastrës
kadastrale nr. 763, e cila gjendet në Gllogovc në vendin e quajtur, "Ashanajka"
në Rr. "Skëndërbeu". Paditësi njëherit është urdhëruar që në afat prej 8 ditësh
nga hapsira urbane të largojë objektin-lokalin e ndërtuar afarist, me kërcënim
të ekzekutimit me dhunë.
Në procedurën sipas ankesës Kryeshefi Ekzekutiv i Komunës së
Gllogovcit, me aktvendimin nr. 355-502 datë 18.06.2004, refuzon si të
pabazuar ankesën e paditëses e vërteton aktvendimin e atakuar të organit
administrativ të shkallës së parë, duke i pranuar në tërësi arsyet e dhëna në
aktvendimin e atakuar.
Edhe organi administrativ i paditur me vendimin e kontestuar refuzon
si të pabazuar ankesën e paditëses e vërteton aktvendimin e atakuar të
sipërcekur të Kryeshefit Ekzekutiv të Komunës së Gllogovcit, me arsyetim se
toka urbane është dhënë në shfrytëzim të përkohshëm, se ka skaduar afati
kontraktues i shfrytëzimit të tokës urbane, për çka paditësi do të duhej
vullnetarisht të largojë objektin-lokalin afarist nga hapsira urbane, se
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procedurat e zhvilluara administrative lëndë shqyrtimi kanë pengimin në
posedim ndërsa urdhri për mosveprim i lëshuar nga PSSP-Kryeadministratori i
Kosovës dhe organeve të tjera, nuk kanë objekt shqyrtimi dhe vendosje
objektin i cili shqyrtohet në këtë çështje juridiko-administrative edhe duke u
bazuar në dispozitën e nenit 240 par.1 të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme
Administrative (LPPA), ka vlerësuar se në rastin konkret nuk është desht të
veprohet në pajtim me nenin 263 dhe 265 të LPPA.
Nisur nga kjo gjendje e fakteve, Gjykata konstaton se në rastin
konkret organet administrative në vendimet e kontestuara nuk kanë dhënë
arsye për faktet me rëndësi vendimtare, konkretisht se a është vepruar sipas
aktgjykimeve të kësaj Gjykate A.nr. 19/2001 dhe A.nr.104/2002, vërejtjeve të
dhëna të cilat bazohen në dispozitën e nenit 62 të LKA, fakte këto të
rëndësishme për të vërtetuar se për lëndën e kontestit a kemi të bëjmë me një
apo më shumë procese administrative. Sa i përket anulimit të aktvendimit për
dhënien e tokës urbane në shfrytëzim dhe për qëndrimin juridik të marrë në
aktvendimin e kontestuar të organit të shkallës së parë të cilin e pranon edhe
organi i shkallës së dytë, kjo Gjykatë vlerëson se nuk u dhanë arsye të
mjaftueshme dhe sa i përket bazës juridike dhe faktike e sidomos kur kemi
parasysh theksimet nga padia se paditësja me vendim të formës së prerë ka
marrë në shfrytëzim të përkohshëm tokën urbane të cilin regjim të shfrytëzimit
e ka ndryshuar, në shfrytëzim të përhershëm, se lejen për ndërtim të objektit
lokalit afarist e ka marrë në bazë të vendimit të formës së prerë të organit
kompetent, administrativ vendime këto të plotëfuqishme të cilat edhe
prodhojnë efekte juridike. Në këtë drejtim nuk u dhanë edhe arsye sa i përket
kushteve të parapara për anulimin e vendimit, si parashifet me nenet 263 par.1
dhe 265 të LPPA.

drejtë dhe të plotë provat relevante në lëndë, që do të thotë në gjendje të
pavërtetuar faktike duke mos u evituar kontradiktoriteti në mes të provave që i
prezantoi paditësi dhe provave në të cilat bazohet vendimi i kontestuar e lidhur
me detyrimin e caktuar për paditësin.
Në këtë drejtim Gjykata e obligon organin e paditur që në riprocedurë
të veprojë sipas vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim, duke pasur parasysh se
nuk janë vlerësuar në mënyrë të drejtë të gjitha faktet që kishin me ndikuar në
vendosjen e drejtë dhe të ligjshme të kësaj çështje administrative. Vërejtjet e
cekura janë të obligueshme për organin e paditur neni 62 i LKA.
Me sa u cek më lartë, Gjykata në vështrim të nenit 39 par.2 dhe nenit
42 par.2 të LKA, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
A.nr.15/2005, datë 21.03.2005

Procesmbajtësja,
Ajna Gashi

Mosdhënja e arsyeve për faktet e rëndësishme për vendosjen e drejtë
të çështjes, vendimin e kontestuar e bënë të jetë në kundërshtim me dispozitën
e nenit 209 par.1 dhe 2 të LPPA. Në këtë kontekst arsyetimi i vlefshëm i
aktvendimit sipas natyrës së çështjes edhe paraqet prezumim të domosdoshëm
pa të cilin nuk është e mundur të vlerësohet rregullësia e gjendjes së vërtetuar
faktike, rregullësia e procedurës së zhvilluar e sidomos asaj sipas ankesës dhe
as ligjshmëria e aktit të kontestuar në kontekstin administrativ.
Duke pas parasysh konstatimet e sipërcekura, Gjykata konkludon se
në këtë çështje administrative ekzistojnë kundërthënie të cilat nuk janë evituar
gjatë vendosjes nga ana e organit të shkallës së parë dhe atij të paditur sepse
nuk janë marrë parasysh provat në shkresat e lëndës dhe ato të cilat i prezantoj
paditësi por edhe nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme për të dhënat nga të cilat
do të mund të konkludohet se gjendja e fakteve është vërtetuar në mënyrë të
drejtë dhe të plotë.
Nga këto arsye Gjykata konstaton se me vendimin e kontestuar është
cënuar ligji në dëm të paditëses sepse është marrë pa u vlerësuar në mënyrë të
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - ankesa e
refuzuar - kriteret për pranimin e të drejtës për ndihmë sociale
Rregullorja e UNMIK-ut 2003/28 ]

Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar ankesa e paditëses kundër
aktvendimit të Qendrës për Punë Sociale në Mitrovicë, nr.00211 datë
18.11.2004, me të cilin nuk i pranohet e drejta në ndihmë sociale, sepse familja
e paditëses nuk paraqet rast social.

Paditësi paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale, Departamenti i Mirëqenies Sociale në Prishtinë duke bërë
pretendimin ankimor se organet administrative administrative kishin zbatuar
gabimisht të drejtën materiale dhe kishin bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të
plotë të gjendjes faktike duke mos konsideruar se ajo ishte ndarë nga i biri i saj
dhe se jeton në kushte tejet të vështira.
Qendra për Punë Sociale në Mitrovicë refuzoi të ndajë ndihmën sociale
paditësit për shkak se ajo nuk kishte përmbushur kërkesat për ndarjen e
ndihmës sociale.
Gjykata Supreme ka vendosur se organi i shkallës së parë dhe i padituri kishte
vërtetuar se familja e paditësit nuk kishte përmbushur kriteret për ndarjen e
ndihmës sociale për shkak se gjetja se paditësi kishte fëmijë të rritur të cilët
janë të aftë për punë dhe për ushtrimin e veprimtarisë ekonomike, siç
parashihet me Rregulloren e UNMIK-ut 2003/28 për Skemën e Ndihmës
Sociale. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte e
pabazë.
A.nr.21/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, anëtarë,
me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në kontestin
administrativ sipas padisë së paditëses Z. H., nga fshati Zhabar, Komuna
Mitrovicë, kundër aktvendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Departamenti i Mirëqenies Sociale në Prishtinë, nr.301 datë 16.12.2004, në
lëndën e ndihmës sociale, në seancën jopublike të kolegjit të mbajtur me datë
10.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet padia.

Paditësja në padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të atakuar për shkak të
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të
së drejtës materiale, duke pohuar se paditësja është e ndarë nga djali i saj dhe
për këtë posedon kontratë mbi ndarjen e bashkësisë familjare, jeton në gjendje
të rëndë ekonomike pa kurrfarë burimi të ardhurave. Propozon që padia të
aprovohet e aktvendimi i kontestuar të anulohet.
Organi i paditur nuk ka dhënë përgjigje në padi.
Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar në drejtim
të theksimeve të padisë dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës konstatoi se:
Padia është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se organet administrative në procedurën e
zhvilluar administrative, me rastin e verifikimit se a i përmbush paditësja
kushtet e parashikuara me Rregulloren e UNMIKut nr.2003/28 datë 18 gusht
2003, për Skemën e Ndihmës Sociale, kanë konstatuar se familja e paditëses
nuk paraqet rast të nevojës sociale, sepse ka anëtarë të aftë për punë dhe
veprimtari ekonomike.
Instituti i paditur, në procedurën sipas ankesës me aktvendimin e
kontestuar e ka pranuar në tërësi gjendjen e vërtetuar faktike dhe qëndrimin
juridik të organit të faktit - shkallës së parë, për çka ka refuzuar ankesën dhe ka
lënë në fuqi aktvendimin e kundërshtuar.
Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2003/28 datë 18 gusht 2003, për Skemën
e Ndihmës Sociale, në nenin 1 përcakton se familja e rrezikuar në aspektin
social është ajo familje që përzgjidhet për ndihmë sociale. Në nenin 4 pika 1 kjo
rregullore parasheh se, për të fituar të drejtën në ndihmë sociale, të gjithë
anëtarët e familjes duhet të jenë banorë të përhershëm të Kosovës dhe t'i
plotësojnë kushtet për kategorizim në njërën prej kategorive vijuese: (a)
kategoria e parë e cila në bazë të nenit 2 pika 7 të rregullores nënkupton
familjen në të cilën të gjithë anëtarët janë të varur përkatësisht janë të paaftë për
punë shpërblyese dhe (b) kategoria e dytë - familja e cila ka një anëtar të aftë për
punë dhe të paktën një fëmijë nën moshën 5 vjeçare apo që nën përkujdesje ka
një jetim nën moshën 15 vjeçare ose duhet të jenë të varur në kuptim të nenit 2.7
të kësaj rregullore.

Ar s y etimi

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme konkludon, se
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organi i faktit dhe ai i paditur kanë vërtetuar se familja e paditëses nuk i
plotëson kushtet ligjore të parashikuara për njohjen e së drejtës së ndihmës
sociale, sepse është konstatuar se paditësja ka fëmijë të moshës madhore të aftë
për punë dhe veprimtari ekonomike, vajzën S. dhe djali i cili ka krijuar
marëdhënie pune. Këto të dhëna u vërtetuan edhe me datën 16.09.2004, nga
Komisioni për Monitorim i organit të faktit çka rezulton nga formulari për
verifikimin e gjendjes sociale të paditëses.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
pranuar - vendimi i prishur- e drejta për ndihmë sociale - Neni 39 (2)/
LKA/ Neni 42 (2) LKA/ Neni 4 pika 1 e Rregullorës së UNMIK-ut
Nr.2003/38]

Duke i pasur parasysh faktet jokontestimore në këtë çështje të ndihmës
sociale, Gjykata konstaton se organi i faktit dhe ai i paditur nuk e kanë cënuar
ligjin dhe Skemën e Mirëqenies Sociale në dëm të paditësit sepse në vështrim
të nenit 8 dhe 10 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare ("Gazeta
Zyrtare e KSAK" nr.8/84) është paraparë që fëmijët e aftë për punë janë të
obliguar të mbajnë dhe të sigurojnë mjete për ekzistencën e prindërve të tyre,
në rastin konkret paditësja pa marrë parasysh se a jeton në të njëjtën bashkësi
familjare.
Lidhur me këtë, Gjykata konstaton se në këtë çështje administrative
drejtë është vërtetuar gjendja faktike, nga e cila del se nuk është cenuar ligji në
dëm të paditëses, andaj theksimet e padisë nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi pa
ndikim në vërtetimin e një gjendjeje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar nga
ana e organeve administrative, kështu që, në vështrim të nenit 42 par.2 të LKA,
vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Paditësit paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Këshillit për Ankesa pranë
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në rastet e ndihmës sociale duke
bërë pretendimin ankimor se organet administrative kishin zbatuar gabimisht
të drejtën materiale dhe kishin bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike duke mos konsideruar se ajo jeton nën kushte tejet të vështira
ekonomike.
Qendra për Punë Sociale e Mitrovicës refuzoi të ndajë ndihmën sociale
paditësit për shkak se ajo nuk kishte përmbushur kërkesat për ndarjen e
ndihmës sociale.
Gjykata Supreme ka vendosur se organi i shkallës dhe i padituri kishte shkelur
ligjin në dëm të paditësit, për shkak se ka marrë vendim pa vlerësuar provat
relevante të rastit pa vërtetuar përfundimisht gjendjen faktike dhe pa e
eliminuar kontradiktoritetin. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
ankesa e paditësit ishte e bazuar.
A.nr.22/2005
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
A.nr.21/2005, datë 10.03.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Kryetar i kolegjit,
Osman Tmava

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava, kryetar, Vjosa Nimani-Zylfiu dhe Meleqe Behxheti, anëtarë,
me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në kontestin
administrativ sipas padisë së paditëses B. K., nga Mitrovica, kundër
aktvendimit të Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale - Komisioni për
Ankesa Prishtinë nr.219 datë 26.11.2004, në lëndën e ndihmës sociale, në
seancën jopublike të kolegjit të mbajtur me datë 19.04.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Aprovohet padia.
Anulohet aktvendimi i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie SocialeKomisioni për Ankesa Prishtinë nr.219 datë 26.11.2004
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Ar s y etimi
Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar ankesa e paditëses kundër
aktvendimit të Qendrës për Punë Sociale në Mitrovicë nr.04344 datë
18.10.2004, me të cilin nuk i pranohet e drejta në ndihmë sociale për arsye se
paditësja nuk jeton në adresë të cilën ka dhënë më parë.
Paditësja me padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të atakuar për
shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të
gabuar të së drejtës materiale, duke pohuar se paditësja jeton në të njëjtën
adresë, mirëpo në momentet e vizitës nga organet përkatëse në teren nuk ka
qenë në shtëpi, jeton vetëm, në kushte të rënda ekonomike pa kurrfarë burimi të
të ardhurave. Propozon që padia të aprovohet e aktvendimi i kontestuar të
anulohet.
Organi i paditur nuk ka dhënë përgjigje në padi.
Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar në drejtim
të theksimeve të padisë dhe pas shqyrtimit të shkresave të lëndës konstatoi se:
Padia është e bazuar.
Rregullorja e UNMIK-ut nr.2003/28 datë 18 gusht 2003, për Skemën
e Ndihmës Sociale, në nenin 1 përcakton se familja e rrezikuar në aspektin
social është ajo familje që përzgjidhet për ndihmë sociale. Në nenin 4 pika 1
kjo rregullore parasheh se, për të fituar të drejtën e ndihmës sociale, të gjithë
anëtarët e familjes duhet të jenë banorë të përhershëm të Kosovës dhe t'i
plotësojnë kushtet për kategorizim në njërën prej kategorive vijuese:
(a) kategoria e parë e cila në bazë të nenit 2 pika 7 të rregullores nënkupton
familjen në të cilën të gjithë anëtarët janë të varur përkatësisht janë të paaftë për
punë shpërblyese dhe
(B) kategoria e dytë - familja e cila ka një anëtar të aftë për punë dhe të paktën
një fëmijë nën moshën 5 vjeçare apo që nën përkujdesje ka një jetim nën
moshën 15 vjeçare ose duhet të jenë të varur në kuptim të nenit 2.7 të kësaj
rregullore ose të jenë të regjistruar si të papunësuar në Zyrat e Punësimit të
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Gjykata konkludon se në këtë çështje administrative ekzistojnë
kundërthënie të cilat nuk janë evituar nga ana e organit të shkallës së parë dhe
atij të paditur, sepse sipas vërtetimit të datës 02.07.2001, të Qendrës për Punë
Sociale në Obiliq shënohet se paditësja nuk është shfrytëzuese e ndihmës së
përhershme sociale, pran asaj qendre, njëherit në formularin për aplikim për
ndihmë sociale nr. 01941 i datës 24.07.2002, rezulton se adresa e aplikantes
është në Mitrovicë Lagjia "Tamnik" Rr. "A.Hajrizi", ndërsa në formularin e
verifikimit, datë 22.3.04, konstatohet se paditësja disa herë është kërkuar në
adresën e shënuar por e njëjta nuk ka qenë prezent, ndërsa fqinjët e saj kanë
deklaruar se ajo nuk banon në adresën e dhënë dhe se kurrë nuk ka banuar aty.
Nga këto arsye, Gjykata konstaton që me aktvendimin e kontestuar
është cënuar Ligji në dëm të paditëses, sepse është marrur pa u vlerësuar në
mënyrë të drejtë të gjitha provat relevante në lëndë, që do të thotë në gjendje të
pavërtetuar faktike, duke mos u evituar kontradiktoriteti se paditësja a banon
me të vërtetë në adresën të cilën e ka shënuar, rruga "Shaban Polluzha" nr.27
Mitrovicë apo në lagjen e "Bajrit" siç deklaron dhëndri i saj, apo në lagjen
"Tamnik" Rr. "A.Hajrizi" Mitrovicë si është cekur në fletëaplikacionin e
paditëses.
Në këtë drejtim, Gjykata e obligon organin e paditur që në riprocedurë
t'i vlerësojë provat e administruara në lëndë, provat e prezantuara, e në rast
nevoje, do të nxjerrë edhe prova të tjera, të cilat do të ndikonin në vendosjen e
drejtë dhe të ligjshme të kësaj çështje administrative.
Nga sa u cek më lartë, gjykata në vështrim të nenit 39 par.2 dhe nenit 42
par.2 të LKA, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.22/2005, datë 19.04.2005
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Nga shkresat e lëndës del se, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale,
sipas ankesës i ka pranuar në tërësi konstatimet faktike dhe qëndrimin juridik
të Qendrës për Punë Sociale, ka refuzuar ankesën dhe ka lënë në fuqi
aktvendimin e ankimuar, kështu që vendimin e tyre e bazojnë në formularin për
riverifikimin e gjendjes faktike të kryer në teren të datës 22.07.2004, në të cilën
shënohet se pala nuk gjendet dhe se nuk banon në këtë adresë, ndërsa sipas të
dhënave të dhëndrit të saj, kjo banon në lagjen "Bajr" në Mitrovicë.

287

288

Kryetar i kolegjit,
Osman Tmava

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS

VENDIMET ADMINISTRATIVE

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - e drejta për pension invalidor - Neni 40 (1) LKA/ Neni1 42
(1) LKA/ Neni 3 i Rregullorës së UNMIK-ut Nr.2003/40]

provat e prezentuara organet administrative nuk i morën parasysh, për çka edhe
gjendja e fakteve nuk u vërtetua në mënyrë të plotë kështu edhe erdhi deri tek
zbatimi i drejtës materiale në dëm të saj. Propozon që padia të aprovohet e të
anulohet vendimi i kontestuar.

Paditësi paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale duke bërë pretendimin ankimor se organet administrative
kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike duke mos
konsideruar gjendjen shëndetësorë të saj dhe kishte zbatuar gabimisht të
drejtën materiale në dëm të paditësit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Administratës
Pensionale të Kosovës refuzoi të ndajë penzionin e invaliditetit për shkak se
komisioni i mjekëve vlerësoi se paditësi nuk ishte invalid i punës.
Gjykata Supreme ka vendosur se organi i shkallës së parë dhe i padituri kishte
zbatuar drejtë ligjin për shkak se provat e administruara pa dyshim provojnë se
paditësi nuk kishte përmbushur kërkesat për ndarjen e pensionit siç parashihet
me nenin 3 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/40. Prandaj, Gjykata Supreme
ka vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë.
A.nr.34/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, anëtarë,
me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në kontestin
administrativ sipas padisë së paditëses H. B. nga Prishtina, kundër vendimit të
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale - Këshilli i ankesave për pensionet
invalidore, Prishtinë, pa numër datë 26.11.2004, në lëndën e pensionit
invalidor, në seancën jopublike të mbajtur me datën 21.3.2005, mori
A K T GJ Y K I M
Refuzohet padia.
Ar s y etimi
Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar ankesa e
paditëses e paraqitur kundër vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale - Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës në Prishtinë,
nr.5000800 datë 17.8.2004, me të cilin është refuzuar kërkesa e paditëses për
njohjen e të drejtës në pension invalidor.
Paditësja me padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar
duke pohuar se komisionet mjekësore të paditurës, nuk morën parasysh faktet
se gjendja e saj shëndetësore është e rëndë, se nuk është e aftë për punë dhe
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Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të vendimit të kontestuar
sipas nenit 40 par.1 të Ligjit për Kontestet Administrative (LKA), vlerësimit të
thënieve në padi dhe pas shqyrtimit të gjitha shkresave të lëndës, gjeti se
Padia është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës shihet se organi i shkallës së parë, me vendimin
nr.5000800 datë 17.8.2004, paditësit i refuzon kërkesën për njohjen e të drejtës
në pension invalidor nga arsyeja se nuk i plotëson kriteret sipas nenit 3 të
Rregullores së UNMIK-ut nr.2003/40 datë 17.12.2003 të Ligjit për Pensionet
Invalidore në Kosovë, dhe të njëjtin e bazon në konstatimin dhe mendimin e
komisionit mjekësor të organit të shkallës së parë, datë 11.8.2004, i cili
vlerëson se te paditësja nuk është paraqitur kufizimi i përhershëm i aftësisë
punuese si parasheh dispozita e sipërcekur ligjore.
Në procedurën e ankesës, organi i paditur siguron konstatimin dhe
mendimin e komisionit mjekësor të paditurës nr.122295 datë 26.11.2004, për
vlerësimin e komisionit mjekësor të pensioneve invalidore (personave me
aftësi të kufizuara) të organit të faktit, i cili dakordohet me konstatimin dhe
mendimin e komisioneve mjekësore, prandaj edhe me vendimin e kontestuar
refuzon si të pabazuar ankesën e paditëses dhe vërteton vendimin e atakuar.
Duke pasur parasysh se komisionet mjekësore me ligj të autorizuara,
kanë konstatuar se te paditësja nuk ekziston aftësia e kufizuar për punë,
Gjykata konstaton se organet administrative drejtë kanë zbatuar dispozitën e
nenit 3 të Ligjit të cekur më lart në bazë të cilit edhe është refuzuar kërkesa e
paditëses që t'i njihet e drejta në pension invalidor.
Gjykata vlerësoi theksimet e padisë dhe konstatoi se të njëjtat në këtë
çështje administrative nuk kanë ndikesë në vendosjen tjetër, sepse me provat e
administruara në vështrim të dispozitave së cekur ligjore pa mëdyshje është
vërtetuar që paditësja nuk plotëson kushtet ligjore për njohjen e së drejtës së
kërkuar, prandaj në vështrim të nenit 42 par.2 të LKA, vendosi si në dispozitiv
të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
A.nr.34/2005, datë 21.3.2005
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - Neni 35.2 of Rregullorja e UNMIK-ut2000/45/Neni 7
LKA/ Neni 35.3, kapitulli VI Rregullorja e UNMIK-ut 2000/45/ Neni 30
(1) pika 4 LKA]

Në nenin 7 të Ligjit për Konfliktet Administrative parasheh se
konflikti administrativ mund të iniciohet kundër aktit administrativ të nxjerrë
në shkallë të dytë por edhe kundër aktit administrativ të nxjerrë në shkallë të
parë kundër të cilit ankesa nuk është lejuar.

Paditësi paraqiti ankesën kundër aktvendimit të kryeshefit ekzekutiv të
Komunës së Suharekës duke bërë pretendimin ankimor se aktvendimi nuk është
marrë në pajtim me ligjin.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i kundërshtuar nuk ishte
shqyrtuar në kontekst të nenit 35.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2000/45 që
parashikon se kryeshefi ekzekutiv duhet ta rishqyrtojë ligjshmërinë e vendimit
si dhe procesin administrativ me të cilin është arritur ai vendim. Ai ose ajo
duhet të ofrojë një përgjigje të arsyeshme me shkrim brenda një muaji ditësh
nga data e pranimit të ankesës. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
ankesa e paditësit ishte e pabazë.
A.nr.35/2005

Në nenin 35.3 të kapitullit të 6 të Rregullores mbi Vetëqeverisjen e
Komunave në Kosovë nr. 2000/45 të datës 11 gusht 2000, është parashikuar se
nëse pala- qytetari nuk është i kënaqur me përgjigjen e kryeshefit ekzekutiv,
parashtruesi i ankesës mund t'i drejtohet Pushtetit Qëndror i cili shqyrton
ankesën dhe vendos për ligjshmërinë e atij akti brenda një muaji nga koha e
pranimit të ankesës me vendim i cili duhet të arsyetohet me shkrim dhe t'i
komunikohet parashtruesit të ankesës dhe kryeshefit ekzekutiv.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava kryetar, Vjosa Nimani dhe Meleqe Behxheti, anëtarë, me
bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në kontestin
administrativ sipas padisë së paditësit V. Rr. B. nga Suhareka, të cilën sipas
autorizimit e përfaqëson av. Zef Delhysa nga Prizreni, kundër vendimit të
Kryeshefit Ekzekutiv të komunës së Suharekës, 02.Nr. 1811/2004 datë
13.01.2005, në lëndën pronësoro-juridike, në seancën jopublike të mbajtur me
datën 01.06.2005, mori këtë:

Duke pasur parasysh që akti i kontestuar është marrë në vështrim të
nenit 35.2 të Rregullores së cituar, rrjedh se kundër të njëjtit nuk është lejuar
padia sepse sipas nenit 35.3 të Rregullores mund t'i paraqitet ankesë Pushtetit
Qëndror, për çka organi i paditur - kryeshefi ekzekutiv nuk e ka udhëzuar palën
se cilit institucion administrativ të Pushtetit Qëndror duhet t'i paraqitet ankesa,
çka kjo e bën të mangët udhëzimin për mjetin juridik dhe pala për këtë nuk
mund të pësojë, pasoja juridike dhe këtë duhet të evitojnë dhe t'ia mundësojnë
paditësit këtë të drejtë.
Me sa u cek edhe më lartë, gjykata në vështrim të nenit 35.3 të
Rregullores së cekur më lartë e lidhur me nenin 30 par.1 pika 4 të LKA, vendosi
si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.35/2005, datë 01.06.2005

AKTVEN D I M
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Hidhet poshtë padia.
Ar s y etimi
Paditësi me padinë e paraqitur thekson se me aktvendimin e kontestuar
është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit dhe është vërtetuar aktvendimi i
Drejtorisë pronësoro-juridike KK Suharekë i datës 25.11.2004 nr. 010-466394/244. Pretendon se aktvendimi është marrë në kundërshtim me ligjin.
Propozon që padia të aprovohet e vendimi i kontestuar të anulohet.
Duke vlerësuar si çështje paraprake lejushmërinë e padisë, Gjykata
gjen se akti i kontestuar është marrë në vështrim të nenit 35,2 të Rregullores
mbi Vetëqeverisjen e Komunave të Kosovës nr.2000/45 të datës 11 gusht 2000,
prandaj në këtë fazë të vendosjes, padia nuk është lejuar për këto arsye:
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi konfliktin administrativ - padia e
pranuar - vendimi i prishur - e drejta në pension invalidor - Neni 39 (2)
LKA]
Paditësi paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale duke bërë pretendimin ankimor se organet administrative
kishin bërë vërtetimin e gabur dhe jo të plotë të gjendjes faktike duke
konsideruar se gjendja e saj serioze shëndetësore dhe kishte zbatuar gabimisht
të drejtën materiale në dëm të paditësit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Administratës
Pensionale të Kosovës refuzoi të ndajë pensionin invalidor paditësit për shkak
se komisioni i mjekëve kishte vlerësuar se paditësi nuk kishte invaliditet të
punës.
Gjykata Supreme ka vendosur se vendimi i organit të shkallës së parë dhe të
paditurit nuk përmban shënime përkatëse përkitazi me gjendjen faktike dhe
provat që mbështesin vërtetimin e kësaj gjendje. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e paditësit ishte e bazuar.

A.nr.37/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Vjosa Nimani-Zylfiu, kryetare, Osman Tmava dhe Meleqe Behxheti, anëtarë,
procesmbajtëse Ajna Gashi, në kontestin administrativ sipas padisë së paditësit
M. H., nga fshati Krushë e Madhe, komuna e Rahovecit, kundër anës së paditur
Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale - Këshilli i ankesave për pensionet
invalidore Prishtinë, për anulimin e aktvendimit të anës së paditur nr.5000368,
datë 4.12.2004, në seancën e mbajtur më 21.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M

Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar ankesa e
paditësit, paraqitur kundër aktvendimit të Departamentit të Administratës
Pensionale të Kosovës nr.5000368 datë 13.07.2004, me të cilin është refuzuar
kërkesa që paditësit t'i njihet e drejta e pensionit për persona me aftësi të
kufizuara.
Paditësi në padi, me të cilën konteston ligjshmërinë e aktvendimit të shkallës së
dytë, thekson se aktvendimi i anës së paditur është i paligjshëm, se komisionet
mjekësore të anës së paditur nuk kanë marrë parasysh faktet se gjendja e tij
shëndetësore është e rëndë, se nuk është i aftë për punë dhe se provat e
prezantuara nuk i morën parasysh, për çka edhe gjendja faktike nuk u vërtetua
në mënyrë të plotë dhe kjo pati për pasojë zbatimin e gabuar të së drejtës
materiale në dëm të tij. Ka propozuar që padia të pranohet dhe të anulohet
vendimi i kontestuar.
Gjykata Supreme e Kosovës, pasi vlerësoi aktvendimin e kontestuar
në përputhje me dispozitën e parashikuar nga neni 40 par.1 të Ligjit për
Kontestet Administrative (LKA), gjeti se padia është e bazuar.
Nga shkresat e lëndës shihet se organi i shkallës së parë, me vendimin
nr.5000368 datë 13.07.2004, e ka refuzuar kërkesën e paditësit për njohjen e së
drejtës së pensionit të personave me aftësi të kufizuara. Komisioni mjekësor, i
cili e ka vlerësuar aftësinë e kufizuar të ushtruesit të kërkesës, më 26.07.2004
ka nxjerrë përfundimin se aftësia e kufizuar e paditësit është e tillë që ai nuk
mund të kryej asnjë punë e cila paguhet, qoftë edhe nëse punon me gjysmë
orari.
Në procedurën sipas ankesës, ana e paditur ka siguruar konstatimin
dhe mendimin nr.200/3765027, datë 04.12.2004 të Komisionit mjekësor të
formuar nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në përputhje me
nenin 2.2 të Ligjit për Pensionet e Personave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë,
i cili komision ka konstatuar se te paditësi nuk ekziston paaftësia, prandaj, ana e
paditur me vendimin e kontestuar e ka refuzuar si të pabazuar ankesën.
Nga vendimi i kontestuar del se ky përmban të meta të tilla që e bëjnë
të pamundur shqyrtimin e ligjshmërisë së tij.

PRANOHET padia.
ANULOHET aktvendimi i Këshillit të ankesave për pensionet e
personave me aftësi të kufizuara nr.5000368, datë 4.12.2004 .
Ar s y etimi
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Gjykata për konfliktin, si rregull, vendos në bazë të fakteve të cilat
janë vërtetuar në procedurën administrative. Gjykata Supreme vlerëson se ky
konflikt nuk mund të shqyrtohet në bazë të fakteve të vërtetuara në procedurën
administrative, ngase për faktet e vërtetuara ekzistojnë kundërthënie në
shkresat e lëndës. Me vlerësimin e Komisionit mjekësor të datës 26.07.2004
është konstatuar se paditësi, si rezultat i aftësisë së kufizuar, nuk mund të
punësohet në asnjë cilësi tani apo në të ardhmen dhe se aftësia e kufizuar është e
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përhershme, kushte këto që duhet të plotësohen për t'u gëzuar e drejta e
pensionit për persona me aftësi të kufizuara.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
pranuar - vendimi i prishur - e drejta për pension invalidor - Neni 1.1 i
Rregullores së UNMIK-ut Nr.2000/66/Neni 5.1 i Rregullorës së UNMIKut2000/66/ Neni 5.1 të Urdhëresës Administrative 2001/19/ Neni 39 (2)
LKA]

Vendimi i kontestuar nuk përmban të dhëna lidhur me gjendjen
faktike të vërtetuar nga ana e organit të shkallës së parë dhe provat në të cilat
është vërtetuar kjo gjendje. Arsyetimi i vendimit të kontestuar nuk përmban
arsye përkitazi me thëniet ankimore të paditësit të paraqitura në ankesën e
ushtruar kundër aktvendimit të organit të shkallës së parë dhe as në rrjedhën e
procedurës së zhvilluar pranë organit të shkallës së dytë.
Të metat e sipërpërmendura janë të natyrës së tillë që nuk mundësojnë
vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, prandaj me zbatimin e
neneve 39 par.2 të LKA, aktvendimi i kontestuar u desh të anulohet.
Në riprocedurë të metat e sipërpërmendura duhet të mënjanohen e
pastaj të merret një vendim i ligjshëm.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale duke bërë pretendimin ankimor se organet administrative
kisnin bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe kishin
zbatuar gabimisht të drejtën materiale duke mos konsideruar se shkalla e
invaliditetit ishte më e lartë se 40%, si kërkesë për ndarjen e pensionit
invalidor.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Administratës
Pensionale të Kosovës refuzoi të ndajë pensionin invalidor paditësit.
Gjykata Supreme ka vendosur se vendimi i organit të shkallës së parë dhe
paditurit përmban dobësi që e bëjnë të pamundshëm shqyrtimin e ligjshmërisë
së tij. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte e
bazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
A.nr.37/2005, datë 21.03.2005
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

A.nr.55/2005
NË EMËR TË POPULLIT

Kryetar i kolegjit,
Vjosa Nimani-Zylfiu

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu, anëtarë,
me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse,
në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësit N. B., nga fshati Bajqinë,
komuna e Podujevës, kundër anës së paditur Ministria së Punës dhe Mirëqenies
Sociale - Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës për anulimin e
aktvendimit të anës së paditur nr.01-02/1178 datë 21.01.2005, në seancën e
mbajtur më 21.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Pranohet padia.
Anulohet aktvendimi i Departamentit të Mirëqenies Sociale Administratës Pensionale të Kosovës, Komisioni i Ankesave nr.01-02/1878
datë 21.01.2005.
Ar s y etimi
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bën një nëpunës i lartë për ankesa dhe së paku dy persona të tjerë të cilët nuk
kanë qenë të përfshirë drejtpërsëdrejti në përpunimin e kërkesës.
Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar ankesa e
paditësit, paraqitur kundër aktvendimit të Departamentit të Mirëqenies Sociale
- Administrata Pensionale e Kosovës nr.01-02/1178 datë 14.12.2004, me të
cilin është refuzuar kërkesa që paditësit t'i njihet e drejta e pensionit invalidor.
Paditësi me padi, me të cilin konteston ligjshmërinë e aktvendimit të
shkallës së dytë thekson se aktvendimi i anës së paditur është i paligjshëm, se
komisionet mjekësore të anës së paditur gabimisht kanë vlerësuar shkallën e
invaliditetit, për arsye se nuk i kanë marrë parasysh faktet se gjendja
shëndetësore e tij është e rëndë dhe se shkalla e invaliditetit të tij është më e
lartë se 40%. Duke mos ia marrë parasysh provat të cilat ai i ka prezantuar
konsideron se edhe gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe
se kjo ka pasur për pasojë zbatimin e gabuar të së drejtës materiale në dëm të tij.
Ka propozuar që padia të pranohet dhe të anulohet aktvendimi i kontestuar.
Gjykata Supreme e Kosovës, pasi vlerësoi aktvendimin e kontestuar
në përputhje me dispozitën e parashikuar me nenin 40 par.1 të Ligjit për
Konfliktet Administrative (LKA), gjeti se padia është e bazuar.
Me dispozitën e nenit 1.1 të Rregullores nr.2000/66 "Për benificionet
e invalidëve të Kosovës dhe për më të afërmit e tyre që kanë vdekur si pasojë e
konfliktit të armatosur në Kosovë", invalid i luftës konsiderohet çdo person që
ka marrë plagë fizike si pasojë e drejtëpërdrejtë e konfliktit të armatosur në
Kosovë, niveli minimal i lëndimit të të cilit përkufizohet me anë të një
urdhërese administrative të lëshuar nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të
Përgjithshëm.
Në nenin 2.1 të Udhëzimit Administrativ nr.2001/9 "Për plotësimin e
rregullores nr.2000/66 për beneficionet e invalidëve të luftës të Kosovës dhe
për më të afërmit e tyre që kanë vdekur si pasojë e konfliktit të armatosur në
Kosovë", parashikohet se pagesa për ivalidët e luftës do të kryhen varësisht nga
niveli i aftësisë së tyre fizike të konstatuar nga Komisioni Qendror Mjekësor në
bazë të shkallëve vijuese të pagesës: a) 70-100% paaftësi fizike: shkalla e parë
e pagesës dhe b) 40-69% paaftësi fizike: shkalla e dytë e pagesës, ndërsa në
nenin 2.2 parashikohet se nuk do të marrin kurrfarë ndihmash personat me
nivel të paaftësisë fizike më pak se 40%.

Nga aktvendimi i organit të shkallës së parë nuk mund të kuptohet se
kush ka marrë pjesë në nxjerrjen e vendimit, ashtu siç nuk mund të kuptohet as
nga aktvendimi i kontesutar se kush e ka bërë rishikimin e aktvendimit të
organit të shkallës së parë, prandaj nuk mund të vlerësohet se është respektuar
dispozita e nenit 5.1 e Udhëzimit Administrativ nr.2001/19 por, nuk mund të
kuptohet dhe se kush ka qenë anëtarë të Komisionit Qendror Shëndetësor dhe
kush i Komisionit që ka vendosur lidhur me ankesën për rishqyrtim. Në të dy
formularët janë nënshkrimet e personave të njëjtë.
Vendimi i kontestuar nuk përmban të dhëna lidhur me gjendjen
faktike të vërtetuar nga ana e organit të shkallës së parë dhe provat në të cilat
është vërtetuar kjo gjendje. Arsyetimi i vendimit të kontestuar nuk përmban
arsye përkitazi me thëniet ankimore të paditësit të paraqitura në ankesën e
ushtruar kundër aktvendimit të organit të shkallës së parë dhe as në rrjedhën e
procedurës së zhvilluar pranë organit të shkallës së dytë.
Nga vendimi i kontestuar del se ky përmban të meta të tilla që e bëjnë
të pamundur shqyrtimin e ligjshmërisë së tij.
Të metat e sipërpërmendura janë të natyrës së tillë që nuk mundësojnë
vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, prandaj me zbatimin e
neneve 39 par.2 të LKA, aktvendimi i kontestuar u desh të anulohet.
Në riprocedurë të metat e sipërpërmendura duhet të mënjanohen e
pastaj të merret një vendim i ligjshëm.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
A.nr.55/2005, datë 21.03.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Me dispozitën e nenit 5.1 të Rregullores nr.2000/66, invalidët që
parashtrojnë kërkesën për ndihma sipas kësaj Rregulloreje, kanë të drejtën e
kërkimit të rishqyrtimit të vendimeve administrative të bëra nga Komisioni
Qendror Mjekësor në lidhje me të drejtën e shfrytëzimit dhe shkallën e së
drejtës së shfrytëzimit të një ndihme të tillë. Sipas nenit 5.1 të Udhëzimit
Administrativ 2001/19 për plotësimin e Rregullores nr.2000/66, rishikimin e
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - e drejta për ndihmë sociale - Neni 40 (1) LKA/ Neni 42 (2)
LKA/ Neni 4 pika 1 e Rregullores së UNMIK-ut Nr.2003/38]

Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar ankesa e
paditësit, e paraqitur kundër aktvendimit të Departamentit të Administratës
Pensionale të Kosovës nr.5008633 datë 13.07.2004, me të cilin është refuzuar
kërkesa që paditësit t'i njihet e drejta e pensionit për persona me aftësi të
kufizuara.

Paditësit paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Këshillit për Ankesa pranë
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në rastet e ndihmës sociale duke
bërë pretendimin ankimor se organet administrative kishin zbatuar gabimisht
të drejtën materiale dhe kishin bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike duke mos konsideruar se ajo jeton nën kushte tejet të vështira
ekonomikeKëshillit për Ankesa pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale në rastet e ndihmës sociale duke bërë pretendimin ankimor se organet
administrative kishin zbatuar gabimisht të drejtën materiale dhe kishin bërë
vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike duke mos konsideruar
gjendjen e tij të rëndë shëndetësore dhe faktin se ai nuk ishte i aftë për punë.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale refuzoi të ndajë pensionin invalidor
për shkak se komisioni i mjekëve vlerësoi se paditësi nuk kishte invaliditet të
plotë dhe të përhershëm.
Gjykata Supreme ka vendosur se organi i shkallës së parë dhe të dytë kishin
zbatuar drejtë ligjin dhe kishin bërë vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike duke
gjetur se paditësi nuk kishte përmbushur kërkesat për ndarjen e pensionit
invalidor, siç parashikohet me nenin 3 të Ligjit për Pensionin Invalidor.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë
.
A.nr.67/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Vjosa Nimani-Zylfiu, kryetare, Osman Tmava dhe Meleqe Behxheti, anëtarë,
procesmbajtëse Ajna Gashi, në kontestin administrativ sipas padisë së paditësit
V. Q., nga Sharri-Dragashi, kundër anës së paditur Ministria për Punë dhe
Mirëqenie Sociale - Këshilli i ankesave për pensionet invalidore Prishtinë, për
anulimin e aktvendimit të anës së paditur nr.5008633 datë 18.12.2004, në
seancën e mbajtur më 30.03.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet padia.
Ar s y etimi

Paditësi në padi, me të cilën konteston ligjshmërinë e aktvendimit të
shkallës së dytë, thekson se aktvendimi i anës së paditur është i paligjshëm, se
komisionet mjekësore të anës së paditur nuk kanë marrë parasysh faktet se
gjendja e tij shëndetësore është e rëndë, se nuk është i aftë për punë dhe se
provat e prezantuara nuk i morën parasysh, për çka edhe gjendja faktike nuk u
vërtetua në mënyrë të plotë dhe kjo pati për pasojë zbatimin e gabuar të së
drejtës materiale në dëm të tij. Ka propozuar që padia të pranohet dhe të
anulohet vendimi i kontestuar.
Gjykata Supreme e Kosovës, pasi vlerësoi aktvendimin e kontestuar
në përputhje me dispozitën e parashikuar nga neni 40 par.1 të Ligjit për
Kontestet Administrative (LKA), gjeti se padia nuk është e bazuar.
Gjykata për konfliktin, si rregull, vendos në bazë të fakteve të cilat
janë vërtetuar në procedurën administrative.
Nga shkresat e lëndës shihet se organi i shkallës së parë me vendimin
nr.5008633 datë 13.07.2004 ka refuzuar kërkesën e paditësit për njohjen e së
drejtës së pensionit të personave me aftësi të kufizuara, për arsye se Komisioni
mjekësor, i cili e ka vlerësuar aftësinë e kufizuar të ushtruesit të kërkesës, më
04.10.2004 ka nxjerrë përfundimin se te paditësi nuk ekziston aftësia e kufizuar
e plotë dhe e përhershme.
Me dispozitën e nenit 1.5 të Ligjit nr.2003/23 për Pensionet e
Personave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë, i shpallur me Rregulloren
nr.2003/40, parashikohet se një person do të konsiderohet se është me aftësi të
përherë dhe plotësisht të kufizuara, nëse ka moshën më shumë se 18 vjeç dhe
më pak se 65 vjeç dhe ka diagnozën mjekësore për gjendjen fizike, ndijore ose
mendore, ka sëmundje ose aftësi të kufizuar që e bëjnë atë të paaftë për çfarëdo
pune që shpërblehet dhe kur Ministria bën vlerësimin e personit dhe vendos se
ai i përmbush kriteret e parashikuara në këtë ligj. Për të gëzuar të drejtën e
pensionit të personave me aftësi të kufizuara, gjendja shëndetësore, sëmundja
apo aftësia e kufizuar duhet të tregojë se personi në kohën kur paraqet kërkesën,
është plotësisht i paaftë për çfarëdo pune që shpërblehet në të ardhmen. Fillimi i
përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, sëmundjes apo aftësisë së kufizuar
duhet të jetë paraqitur më së paku një vit para datës së dorëzimit të kërkesës.
Në procedurën sipas ankesës, ana e paditur ka siguruar konstatimin
dhe mendimin nr.100/0771062, datë 18.12.2004 të Komisionit mjekësor të
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formuar nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale e në përputhje me
nenin 2.2 të Ligjit për Pensionet e Personave me Aftësi të Kurizuara në Kosovë,
i cili Komision pajtohet me vlerësimin e Komisionit mjekësor të dhënë më
datën 4.10.2004, prandaj, ana e paditur me vendimin e kontestuar e ka refuzuar
si të pabazuar ankesën.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ- pezullimi i
procedurës]

Gjykata Supreme ka gjetur se duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të
plotë gjendjen faktike, organi i shkallës së parë dhe ai i shkallës së dytë kanë
zbatuar drejt dispozitat e procedurës së përgjithshme administrative dhe të
drejtën materiale, kur kanë gjetur se paditësi nuk i ka përmbushur kriteret e
parashikuara me nenin 3 të Ligjit për Pensionet e Personave me Aftësi të
Kufizuara në Kosovë për t'iu njohur e drejta e pensionit për persona me aftësi të
kufizuara.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale duke bërë pretendimin ankimor se organet administrative
kishin bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe kishte
zbatuar gabimisht gjendjen faktike duke mos konsideruar gjendjen e tij të
rëndë shëndetësore dhe faktin se ai nuk është i aftë për punë.
Mëtutje, paditësi informoi gjykatën për tërheqjen e kërkesëpadinë. Prandaj,
Gjykata Supreme vendosi të pezullojë procedurën.
A.nr.106/2005

Nga sa u tha më lart, Gjykata Supreme e Kosovës, në përputhje me
nenin 42 par.1 të LKA, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
A.nr.67/2005, datë 30.03.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Kryetar i kolegjit,
Vjosa Nimani-Zylfiu

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani Zylfiu,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë së paditëses N. R., nga fshati Rogaqicë,
Komuna e Kamenicës, kundër aktvendimit të paditurës Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale - Këshilli i ankesave për pensionet invalidore - Prishtinë,
nr.5006363 datë 16.12.2004, në lëndën e pensionit invalidor, në seancën e
mbajtur më 21.03.2005, mori këtë:
AKTVEN D I M
Pezullohet procedura.
Ar s y etimi
Paditësja me padinë e paraqitur konteston ligjshmërinë e aktvendimit
të kontestuar të paditurës sepse e paditura nuk ka marrë parasysh faktet se
gjendja shëndetësore e saj është e rëndë, se nuk është e aftë për punë, se provat
e prezantuara nuk u morën parasysh, për cka edhe gjendja faktike nuk është
vërtetuar në mënyrë të plotë kjo si pasojë kishte zbatimin e gabuar të së drejtës
materiale në dëm të saj. Ka propozuar që padia të pranohet dhe të anulohet
vendimi i kontestuar.
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Paditësja me parashtresën e datës 28.02.2005 e informon këtë
Gjykatë se e tërheq padinë.
Për këtë arsye Gjykata duke mos u lëshuar në vendosje sipas
padisë, në bazë të nenit 28 të Ligjit për Konfliktet Administrative, vendosi si
në dispozitiv të këtij aktvendimi.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ procedura
e pezulluar - kriteret për pranimin e të drejtës për ndihmë sociale Rregullorja e UNMIK-ut2003/28 / Neni 28 LKA]

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.106/2005, datë 21.03.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Ministrisë së Transportit dhe
Telekomunikacionit duke bërë pretendimin ankimor se organi i mësipërm
kishte shkelur ligjin duke dëmtuar paditësin nëpërmjet të shqiptimit të masës së
vërejtjes së fundit para marrjes së licencës.
Mëtutje, paditësi informoi gjykatën për tërheqjen e kërkesëpadinë. Prandaj,
Gjykata Supreme vendosi të pezullojë procedurën.
A.nr.132/2005

Kryetar i Kolegjit,
Osman Tmava
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Vjosa Nimani Zylfiu dhe Meleqe Behxheti,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë së paditësit Qendra për Kontrollimin
Teknik të Automjeteve "QMI" në Lipjan, të cilën e përfaqëson A. T., kundër
aktvendimit të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit në
Prishtinë, Nr.MTPT-KA-01/05 datë 24.01.2005, në lëndën për kompensim të
dëmit të shkaktuar për shkak të ndërprerjes së punës, në seancën jopublike të
mbajtur me datën 19.04.2005, mori këtë:
AKTVEN D I M
Pezullohet procedura.
Ar s y etimi
Paditësi me padinë e paraqitur ka theksuar se Ministria e Transportit
dhe Postelekomunikacionit në Prishtinë, me aktvendimin Nr.MTPT/ZM-ka01/05, të datës 24.01.2005, i ka shqiptuar masën - Vërejtje e fundit para marrjes
së licensës, me çka dhe i është shkaktuar dëm sepse përkohësisht i është
ndërpre puna në periudhën prej 31.12.2004 e gjer me datën 24.01.2005.
Pretendon se aktvendimi i kontestuar është marrë në kundërshtim me ligjin dhe
propozon që padia të aprovohet dhe aktvendimi i kontestuar të anulohet.
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Paditësi me parashtresën e datës 01.04.05 e informoi këtë Gjykatë se e tërheq
padinë.
Për këtë arsye Gjykata duke mos u lëshuar në vendosje sipas padisë, në
bazë të nenit 28 të Ligjit për Konfliktet Administrative, vendosi si në dispozitiv
të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.132/2005, datë 19.04.2005
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
pranuar - vendimi i prishur Neni 33 (3) LKA/ Neni 62 LKA]
Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të doganave të UNMIK-ut në
Prishtinë duke bërë pretendimin ankimor se autoriteti i lartëpërmendur kishin
kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike duke mos
konsideruar faktin që ai është në gjendje të vështirë materiale..
Gjykata Supreme ka vendosur të pranojë padinë për shkak se pala e paditur
nuk ka referuar shkresat e lëndës. Prandaj, Gjykata Supreme vendosi ta pranoj
ankesën
A.nr.142/2005

Kryetar i Kolegjit,
Osman Tmava

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtare, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë të paditësit NPT "Riza Company" nga
Prishtina, kundër aktvendimit të Shërbimit Doganor të UNMIK-ut në
Prishtinë, 01.nr.2201 datë 19.10.2004, në lëndën e rishqyrtimit të bazës
doganore, në seancën e mbajtur me datën 20.06.2005, mori:

A K T GJ Y K I M
Aprovohet padia.
Anulohet aktvendimi i Shërbimit Doganor të UNMIK-ut në
Prishtinë, 01.nr.2201 datë 19.10.2004.
A r s y e t i m i
Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar kërkesa e
paditësit për rishqyrtimin e bazës doganore për mallin: korniza për syze, të
paraqitur për goganim sipas dokumentit unik doganor nr. 042011000001660
datë 08.10.2004, DD Aeroporti.
Paditësi me padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar,
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për shkak të vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, duke pohuar
se nuk ka kurrfarë të ardhurash dhe jeton në gjendje të vështirë ekonomike.
Propozon që padia të aprovohet dhe të anulohet aktvendimi i kontestuar.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - e drejta për ndihmë sociale - Neni 40 (1) LKA/ Neni 42 (2)
LKA/ Neni 4 pika 1 e Rregullorës së UNMIK-ut Nr.2003/38]

Për të shqyrtuar çështjen kontestuese e cila është lëndë e kontestit
administrativ, Gjykata me këkesën A.nr.142/2005 datë 17.03.2005, ka kërkuar
nga organi i paditur që t'i dërgojë shkresat e lëndës dhe përgjigjen në padi.
Organi i paditur pasi nuk veproi sipas kërkesës së parë dhe as pas kërkesës së
dytë të Gjykatës, të datës 30.5.2005, Gjykata Supreme për këto arsye në
vështrim të nenit 33 par.3 të Ligjit mbi Kontestet Administrative, vendosi
kontestin pa shkresa të lëndës.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Këshillit të Ankesave pranë
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale duke bërë pretendimin ankimor se
organet administrative kishin bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike dhe kishin zbatuar gabimisht të drejtën materiale duke mos
konsideruar faktin se ai nuk ishte i aftë për punë.
Qendra për Punë Sociale në Prizren ndërpreu ndarjen e ndihmës sociale për
familjen e paditësit për shkak se nuk kanë përmbushur kërkesat për ndarjen e
saj.
Gjykata Supreme ka vendosur se organi i shkallës së parë dhe të dytë kishte
zbatuar drejtë ligjin dhe kishte bërë vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike kur
ka gjetur se familja e paditësit nuk plotëson kërkesat për ndarjen e ndihmës siç
parashikohet me Rregulloren e UNMIK-ut 2003/28 mbi Skemën e Ndihmës
Sociale. Gjykata Supreme ka vendosur se i padituri duke marrë vendimin e
kundërshtuar kishte pranuar plotësisht gjendjen faktike. Prandaj, Gjykata
Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë.

Meqë në padi kontestohet aktvendimi i organit të paditur për shkak të
vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, Gjykata nuk ka mundësi
t'i vlerësojë pretendimet e padisë dhe ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar
për shkak se organi i paditur nuk i ka dërguar shkresat e lëndës, e aprovon
padinë dhe anulon aktvendimin e kontestuar.
Në vështrim të nenit 62 të LKA, organi i paditur është i obliguar që në
përmbarimin e aktgjykimit të merr aktvendim të ri.

A.nr.170/2005
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.142/2005, datë 20.06.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

NË EMËR TË POPULLIT

Kryetar i kolegjit,
Osman Tmava

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - Kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Vjosa Nimani-Zylfiu, kryetare, Osman Tmava dhe Meleqe
Behxheti, anëtarë, procesmbajtëse Ajna Gashi, bashkëpunëtore profesionale,
lidhur me kontestin administrativ sipas padisë së paditësit I. M., nga fshati
Kushin Has, Komuna e Prizrenit, kundër anës së paditur Ministria për Punë
dhe Mirëqenie Sociale - Komisioni për Ankesa Prishtinë nr.02/1233 datë
09.07.2004, në lëndën e ndihmës sociale, në seancën jopublike të Kolegjit të
mbajtur me datë 17.05.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet padia.
Ar s y etimi
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Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar si e pabazuar ankesa e
paditësit, paraqitur kundër aktvendimit të Qendrës për Punë Sociale në Prizren
nr.001318/1 datë 05.03.2004, me të cilin është vërtetuar aktvendimi i organit të
shkallës së parë, me të cilin paditësit i është ndërprerë e drejta e ndihmës sociale
për arsye se familja e paditësit nuk paraqet rast social.

Ana e paditur, në procedurën sipas ankesës, me aktvendimin e
kontestuar e ka pranuar në tërësi gjendjen faktike dhe qëndrimin juridik të
organit të shkallës së parë dhe, duke pasur parasysh se familja e tij ka fëmijë të
moshës madhore të aftë për punë dhe veprimtari ekonomike si djali B. dhe
vajzën M., dhe bashkëshorten N., njëherit, në bazë të vendimit nr.5015656 datë
31.12.2004, rezulton se paditësit i është miratuar kërkesa për pensionin e
personave me aftësi të kufizuar, prandaj, ka refuzuar ankesën dhe ka lënë në
fuqi aktvendimin e kundërshtuar.
Gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative është vërtetuar
drejt gjendja faktike, nuk është cënuar ligji në dëm të paditësit, kështu që, në
përputhje me nenin 42 par.2 të LKA, vendosi si në dispozitiv të këtij
aktgjykimi.

Paditësi me padi konteston aktvendimin e goditur, për shkak të
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të
së drejtës materiale, duke pohuar se ai është i aftë për punë dhe veprimtari
ekonomike, gjendje kjo e cila dëshmohet me vendimin e Administratës
Pensionale të Kosovës, me të cilin i njihet pensioni sipas skemës për persona
me aftësi të kufizuar. Propozon që padia të aprovohet e aktvendimi i kontestuar
të anulohet.
Ana e paditur nuk ka paraqitur përgjigje në padi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.170/2005, datë 17.05.2005

Gjykata Supreme e Kosovës vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të
kontestuar në drejtim të pretendimeve të padisë dhe, në përputhje me
dispozitën e parashikuar nga neni 40 par.1 të Ligjit për Konfliktet
Administrative (LKA), gjeti se:

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Padia është e pabazuar.
Rregullorja e UNMIK-ut nr.2003/28 datë 18 gusht 2003, për Skemën
e Ndihmës Sociale, në nenin 4 pika 1 parashikon se, për të fituar të drejtën e
ndihmës sociale, të gjithë anëtarët e familjes duhet të jenë banorë të
përhershëm të Kosovës dhe t'i plotësojnë kushtet për kategorizim në njërën prej
kategorive vijuese:
(a) kategoria e parë e cila në bazë të nenit 2 pika 7 të rregullores nënkupton
familjen në të cilën të gjithë anëtarët janë të varur dhe njeri prej tyre nuk është i
punësuar
(b) kategoria e dytë - familja e cila ka një anëtar të aftë për punë dhe të paktën
një fëmijë nën moshën 5 vjeçare apo që nën përkujdesje ka një jetim nën
moshën 15 vjeçare ose të gjithë anëtarët e familjes duhet të jenë të varur sipas
përkufizimit të nenit 2.7 të Rregullores së sipërpërmendur ose të jenë të
regjistruar si të papunësuar në Zyrat e Punësimit të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale.
Nga shkresat e lëndës shihet se, organet administrative në procedurën
e zhvilluar administrative, me rastin e verifikimit se a i përmbushë paditësi
kushtet për të fituar të drejtën e ndihmës sociale të parashikuara me
Rregulloren e UNMIK-ut nr.2003/28 datë 18 gusht 2003, për Skemën e
Ndihmës Sociale, kanë konstatuar se familja e paditësit nuk i plotëson kriteret e
parashikuara në skemën e lartëpërmendur për të përfituar ndihmën sociale.
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Kryetari i kolegjit,
Vjosa Nimani-Zylfiu
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - ankesa e
pranuar - vendimi prishur - Neni 33 (3) LKA/ Neni 62 LKA]

Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar ankesa e paditësit kundër
vendimit të Departamentit të ankesave të Administratës tatimore të Kosovës në
Prishtinë nr.333 datë 26.10.2004, me të cilin paditësi mbetet detyrues për
pagimin e tatimit të paragjykuar, tatimit në vlerën e shtuar dhe tatimi në paga.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Departamentit të Ankesave të
Administratës Tatimore të Kosovës duke bërë pretendimin ankimor se organi i
sipërpërmendur kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike duke mos konsideruar se si ishte në gjendje të vështirë ekonomike dhe se
nuk kishte të ardhura.
Administrata tatimore e Kosovës e obligoi paditësin të paguajë tatimin mbi
vlerën e paragjykuar dhe tatimin në të ardhura.
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte pranuar për shkak se i
padituri nuk kishte vepruar sipas kërkesës së gjykatës së shkallës së parë dhe të
dytë për dorëzimin e shkresave të lëndës dhe dhënies së përgjigjes në
kërkesëpadi. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit
ishte e pranueshme dhe urdhëroi të paditurin të nxjerrë një vendim të ri.
A.nr.174/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtare, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë të paditësit NTSH "Nikolla-As" me seli në
fshatin Qerim Komuna e Gjakovës, kundër aktvendimit të Bordit të pavarur
për rishqyrtime në Prishtinë, A.nr.21/2005 datë 07.02.2005, në lëndën e
tatimit, në seancën e mbajtur me datën 20.06.2005, mori:

Paditësi me padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar,
për shkak të vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, duke pohuar
se nuk ka kurrfarë të ardhurash dhe jeton në gjendje të vështirë ekonomike.
Propozon që padia të aprovohet dhe të anulohet aktvendimi i kontestuar.
Për të shqyrtuar çështjen kontestuese e cila është lëndë e kontestit
administrativ, Gjykata me këkesën A.nr.174/2005 datë 21.03.2005, ka kërkuar
nga organi i paditur që t'i dërgojë shkresat e lëndës dhe përgjigjen në padi.
Organi i paditur pasi nuk veproi sipas kërkesës së parë dhe as pas kërkesës së
dytë të Gjykatës, të datës 30.5.2005, Gjykata Supreme për këto arsye në
vështrim të nenit 33 par.3 të Ligjit mbi Kontestet Administrative, vendosi
kontestin pa shkresa të lëndës.
Meqë në padi kontestohet aktvendimi i organit të paditur për shkak të
vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, Gjykata nuk ka mundësi
t'i vlerësojë pretendimet e padisë dhe ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar
për shkak se organi i paditur nuk i ka dërguar shkresat e lëndës, e aprovon
padinë dhe anulon aktvendimin e kontestuar.
Në vështrim të nenit 62 të LKA, organi i paditur është i obliguar që në
përmbarimin e aktgjykimit të merr aktvendim të ri.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.174/2005, datë 20.06.2005

A K T GJ Y K I M
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Aprovohet padia.
Anulohet aktvendimi i Bordit të pavarur për rishqyrtime në Prishtinë,
A.nr.21/2005 datë 07.02.2005.
Ar s y etimi
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Kryetar i kolegjit,
Osman Tmava
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
pranuar - vendimi i prishur - Neni 33 (3) LKA/ Neni 62 LKA]

Ar s y etimi

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Departamentit të Ankesave të
Administratës Tatimore të Kosovës duke bërë pretendimin ankimor se organi i
sipërpërmendur kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike duke mos konsideruar se si ishte në gjendje të vështirë ekonomike dhe se
nuk kishte të ardhura.
Administrata tatimore e Kosovës e obligoi paditësin të paguajë tatimin mbi
vlerën e paragjykuar dhe tatimin në të ardhura.
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte pranuar për shkak se i
padituri nuk kishte vepruar sipas kërkesës së gjykatës së shkallës së parë dhe të
dytë për dorëzimin e shkresave të lëndës dhe dhënies së përgjigjes në
kërkesëpadi. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit
ishte e pranueshme dhe urdhëroi të paditurin të nxjerrë një vendim të ri.

Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar ankesa e paditësit kundër
vendimit të Departamentit të ankesave të Administratës tatimore të Kosovës në
Prishtinë nr.331 datë 26.10.2004, me të cilin paditësi mbetet detyrues për
pagimin e tatimit të paragjykuar, tatimit në vlerën e shtuar dhe tatimi në fitim.

A.nr.183/2005

Paditësi me padi konteston ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar,
për shkak të vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, duke pohuar
se nuk ka kurrfarë të ardhurash dhe jeton në gjendje të vështirë ekonomike.
Propozon që padia të aprovohet dhe të anulohet aktvendimi i kontestuar.
Për të shqyrtuar çështjen kontestuese e cila është lëndë e kontestit
administrativ, Gjykata me këkesën A.nr.183/2005 datë 25.03.2005, ka kërkuar
nga organi i paditur që t'i dërgojë shkresat e lëndës dhe përgjigjen në padi.
Organi i paditur pasi nuk veproi sipas kërkesës së parë dhe as pas kërkesës së
dytë të Gjykatës, të datës 30.5.2005, Gjykata Supreme për këto arsye në
vështrim të nenit 33 par.3 të Ligjit mbi Kontestet Administrative, vendosi
kontestin pa shkresa të lëndës.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Meleqe Behxheti dhe Vjosa Nimani-Zylfiu,
anëtare, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë të paditësit NTP "Integral Company" me
seli në Ferizaj, kundër aktvendimit të Bordit të pavarur për rishqyrtime në
Prishtinë, A.nr.28/2005 datë 14.02.2005, në lëndën e tatimit, në seancën e
mbajtur me datën 20.06.2005, mori:

Meqë në padi kontestohet aktvendimi i organit të paditur për shkak të
vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, Gjykata nuk ka mundësi
t'i vlerësojë pretendimet e padisë dhe ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar
për shkak se organi i paditur nuk i ka dërguar shkresat e lëndës, e aprovon
padinë dhe anulon aktvendimin e kontestuar.
Në vështrim të nenit 62 të LKA, organi i paditur është i obliguar që në
përmbarimin e aktgjykimit të merr aktvendim të ri.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.183/2005, datë 20.06.2005

A K T GJ Y K I M
Aprovohet padia.

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi
Anulohet aktvendimi i Bordit të pavarur për rishqyrtime në Prishtinë,
A.nr.28/2005 datë 14.02.2005.
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Kryetar i kolegjit,
Osman Tmava
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[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
pranuar - vendimi i prishur- e drejta për ndihmë sociale - Neni 40 (1)LKA/
Neni 39 (2)/ LKA/ Neni 42 (2) LKA/ Neni 4 pika 1 e Rregullorës së
UNMIK-utNr.2003/38]

Me aktvendimin e kontestuar është refuzuar ankesa e paditësit
paraqitur kundër aktvendimit të Qendrës për Punë Sociale Pejë nr.17-02287
datë 17.02.2004, me të cilin është vërtetuar aktvendimi i organit të shkallës së
parë, me të cilin paditësit i është ndërprerë e drejta e ndihmës sociale për arsye
se familja e paditësit nuk paraqet rast social.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Këshillit të Ankesave të Ministrisë
së Punës dhe Mirëqenies Sociale duke bërë pretendimin ankimor se organi i
shkallës së parë dhe të dytë kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike duke mos konsideruar gjendjen e tij shëndetësore dhe faktin se
ai nuk ishte i aftë të punojë dhe se jetonte në kushte tejet të vështira.
Qendra për Punë Sociale në Pejë ndërpreu ndihmën sociale për familjen e
paditësit për shkak se ajo nuk plotëson kërkesat për ndarjen e kësaj ndihme.
Gjykata Supreme ka vendosur se kjo çështje administrative përmban
kundërshtime të cilat nuk janë eliminuar nga organi i shkallës së parë dhe i
padituri. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e paditësit ishte e
bazuar.
A.nr.196/2005

Paditësi me padi konteston aktvendimin e goditur, për shkak të
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të
së drejtës materiale, duke pohuar se ai është në gjendje të rëndë shëndetësore, i
paaftë për punë, familja e tij numëron tetë anëtarë, jeton në shtëpi dy dhomëshe
ku që të dy dhomat janë pa dyer, në kushte të rënda ekonomike pa kurfar burimi
të të ardhurave. Propozon që padia të aprovohet e aktvendimi i kontestuar të
anulohet.
Ana e paditur nuk ka dhënë përgjigje në padi.
Gjykata Supreme e Kosovës, pasi vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit
të kontestuar në drejtim të pretendimeve të padisë dhe në përputhje me
dispozitën e parashikuar nga neni 40 par.1 të Ligjit për Konfliktet
Administrative (LKA), gjeti se:

NË EMËR TË POPULLIT

Padia është e bazuar.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - Kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Vjosa Nimani-Zylfiu, kryetare, Osman Tmava dhe Meleqe
Behxheti, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi,
procesmbajtëse, në kontestin administrativ sipas padisë së paditësit Sh. M.,
nga fshati Loxhë, komuna e Pejës, kundër anës së paditur Ministria për Punë
dhe Mirëqenie Sociale - Komisioni për Ankesa për anulimin e aktvendimit
nr.380 datë 25.02.2005, në lëndën e ndihmës sociale, në seancën jopublike të
kolegjit të mbajtur me datë 17.05.2005, mori këtë

A K T GJ Y K I M
Aprovohet padia.
Anulohet aktvendimi i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie SocialeKomisioni për Ankesa Prishtinë nr.380 datë 25.02.2005

Rregullorja e UNMIK-ut nr.2003/28 datë 18 gusht 2003, për Skemën
e Ndihmës Sociale, me nenin 4 pika 1 parasheh se, për të fituar të drejtën e
ndihmës sociale, të gjithë anëtarët e familjes duhet të jenë banorë të
përhershëm të Kosovës dhe t'i plotësojnë kushtet për kategorizim në njërën prej
kategorive vijuese:
(a) kategoria e parë e cila në bazë të nenit 2 pika 7 të rregullores nënkupton
familjen në të cilën të gjithë anëtarët janë të varur dhe njeri prej tyre nuk është i
punësuar
(b) kategoria e dytë - familja e cila ka një anëtar të aftë për punë dhe të paktën
një fëmijë nën moshën 5 vjeçare apo që nën përkujdesje ka një jetim nën
moshën 15 vjeçare ose duhet të jenë të varur sipas përkufizimit të nenit 2.7 të
Rregullores së sipër cekur ose të jenë të regjistruar si të papunësuar në Zyrat e
Punësimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Nga shkresat e lëndës del se, Ministria për Punë dhe Mirëqenie
Sociale, sipas ankesës i ka pranuar në tërësi konstatimet faktike dhe qëndrimin
juridik të Qendrës për Punë Sociale, ka refuzuar ankesën dhe ka lënë në fuqi
aktvendimin e ankimuar, kështu që vendimin e tyre e bazojnë në atë se paditësi
është shpallë i aftë për punë nga komisioni regjional mjekësor dhe se nuk ka
fëmijë nën moshën pesë vjeçare.

Ar s y etimi

Gjykata konkludon se në këtë çështje administrative ekzistojnë
315

316

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS

VENDIMET ADMINISTRATIVE

kundërthënie të cilat nuk janë evituar nga ana e organit të shkallës së parë dhe
atij të paditur, sepse sipas verifikimit të gjendjes faktike të bërë nga ekipi
verifikues pa datë shënohet se familja i plotëson kriteret për ndihmë sociale.
Nga këto arsye, Gjykata konstaton që me aktvendimin e kontestuar
është cënuar Ligji në dëm të paditësit, sepse është marrur pa u vlerësuar në
mënyrë të drejtë të gjitha provat relevante në lëndë, që do të thotë në gjendje të
pavërtetuar faktike, duke mos u evituar kontradiktoriteti në mes të raportit
verifikues në teren në të cilin rezulton se paditësi i plotëson kriteret e ndihmës
sociale dhe faktit se paditësi në bazë të komisionit regjional mjekësor është
shpallë i aftë për punë dhe veprimtari ekonomike e që nuk ka fëmijë nën
moshën pesë vjeçare, lidhur me të drejtën e kërkuar nga e cila është refuzuar.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - lënda e përcjellur Gjykatës Komunale kompetente- Neni
9 (1) pika 2 LKA/ Neni 26 (1) pika 7 LGJR/ Neni 65 LPK/ Neni 11.6 i
Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/36]

Në këtë drejtim, Gjykata e obligon organin e paditur që në
riprocedurë t'i vlerësojë provat e administruara në lëndë, provat e prezantuara,
e në rast nevoje, do të nxjerrë edhe prova të tjera, të cilat do të ndikonin në
vendosjen e drejtë dhe të ligjshme të kësaj çështje administrative.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrrisë
dhe Bordit të Pavarur Mbikëqyrës të Ministrisë së Shërbimeve Publike.
Kuvendi Komunal i Vushtrrisë shkarkoi paditësin nga detyra e drejtorit të
Departamentit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.
Gjykata Supreme vendosi se kërkesëpadia nuk mund të paraqitet në këtë rast
dhe se në bazë të nenit 26 (1) pika 7 e Ligjit për Gjykatat e Rregullta dhe nenit
65 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore ky kontest i punës bie në kuadër të
kompetencës lëndore të gjykatës komunale. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur ankesa e paditësit ishte e pabazë dhe i'a përcjelli lëndën Gjykatës
Komunale në Vushtrri.
A.nr.381/2005

Nga sa u cek më lartë, Gjykata në vështrim të nenit 39 par.2 dhe nenit
42 par.2 të LKA, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.196/2005, datë 17.05.2005

Bashkëpunëtorja profesionale,
Ajna Gashi, procesmbajtëse,

Kryetari i kolegjit,
Vjosa Nimani-Zylfiu

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Vjosa Nimani-Zylfiu dhe Meleqe Behxheti,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë së paditësit B. J. Rr."Avni Rustemi" nr.x
nga Vushtria, kundër vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrisë 01.Nr.47/05
datë 14 janar 2005, të datës në lëndën nga marrëdhënia e punës, për shkak të
heshtjes së administratës, në seancën jopublike të mbajtur me datën
01.06.2005, mori këtë:
AKTVEN D I M
Hidhet poshtë padia.
Lënda t'i dërgohet Gjykatës Komunale në Vushtri, si Gjykatë
kompetente.
Ar s y etimi
Paditësi me padi ka theksuar se me vendimin e Kuvendit Komunal të
Komunës së Vushtrisë 01.Nr.47/2005 datë 14.01.2005, është shkarkuar nga
posti i Drejtorit të Drejtorisë për shëndetësi dhe përkujdesje sociale në Vushtri,
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se me datën 11.02.2005, ankesë i ka paraqitur Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës
pranë Ministrisë së Shërbimeve Publike në Prishtinë e cila nuk ka vendosur për
ankesën edhe me kalimin e afatit prej 90 ditëve, për çka me padi kërkon që të
anulohet vendimi i kontestuar të detyrohet e paditura të e kthej në punë me të
gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - lënda e përcjellur Gjykatës Komunale kompetente - Neni
9 (1) pika 2 LKA/ Neni 26 (1) pika 7 LGJR/ Neni 65 LPK/ Neni 11.6 i
Rregullorës së UNMIK-ut Nr. 2001/36]

Gjykata konstaton se në këtë çështje padia nuk është e lejuar.
Në nenin 9 par.1 pika 2 të Ligjit për Konfliketet Administrative
("Gazeta Zyrtare e RSFJ" nr.4/1977), parashihet se nuk mund të zhvillohet
konflikti administrativ kundër akteve të marrura në çështjet për të cilat në bazë
të dispozitës shprehimore të ligjit nuk mund të zhvillohet konflikti
administrativ.
Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/36 datë 22.12.2001, në nenin 11.6
parasheh se asgjë nuk mund të pengojë të drejtën e një nënpunësi civil për
shqyrtimin procedural të vendimit përfundimtar administrativ në pajtim me
ligjin në fuqi.
Ligji mbi Gjykatat e Rregullta ("Gaz.zyr.e RSFJ" nr.21/1978), në
nenin 26 par.1 pika 7 parasheh kompetencën reale të Gjykatës Komunale për të
gjykuar kontestet nga marrëdhënia e punës.
Në këtë drejtim Ligji i Procedurës Kontestimore ("Gaz. Zyr.e RSFJ"
nr.4/1977) në nenin 65 parasheh se në kontestin nga marrëdhënia e punës nëse
paditësi është i punësuar - punëtorë, për gjykim është kompetente përpos
Gjykatës që ka kompetencë të përgjithshme për të paditurin edhe Gjykata në
territorin e së cilës kryhet apo është kryer puna respektivisht Gjykata në
territorin e së cilës është themeluar marrëdhënia e punës.
Gjykata Supreme vlerëson se vendimi i kontestuar dhe procedura e
cila i ka paraprirë marrjes së atij vendimi nuk e kanë karakterin e aktit dhe
procedurës administrative si parashihet me nenin 6 të Ligjit për Konfliktet
Administrative e duke pasur parasysh dispozitat e ligjeve të caktuara më lartë,
gjen se kompetente për të vendosur këtë kontest është Gjykata Komunale në
Vushtri dhe për këto arsye padinë e hudhi poshtë si të palejuar, në vështrim të
nenit 30 par.1 pika 5 të Ligjit për Konfliktet Administrative.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrrisë
dhe Bordit të Pavarur Mbikëqyrës të Ministrisë së Shërbimeve Publike.
Kuvendi Komunal i Vushtrrisë shkarkoi paditësin nga detyra e drejtorit të
Departamentit të Gjeodezisë, Kadastrit dhe Marrëdhënieve PronësoroJuridike. .
Gjykata Supreme vendosi se kërkesëpadia nuk mund të paraqitet në këtë rast
dhe se në bazë të nenit 26 (1) pika 7 e Ligjit për Gjykatat e Rregullta dhe nenit
65 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore ky kontest i punës bie në kuadër të
kompetencës lëndore të gjykatës komunale. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë dhe i'a përcjelli lëndën Gjykatës
Komunale në Vushtrri.
A.nr.382/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Vjosa Nimani-Zylfiu dhe Meleqe Behxheti,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë së paditësit B. Xh., Rr."Bahri Kuqi" nga
Vushtria, kundër vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrisë, 01.Nr.49/2005 të
datës 14.01.2005, për shkak të heshtjes së administratës, në seancën jopublike
të mbajtur me datën 01.06.2005, mori këtë:
A K T V E N D I M
Hidhet poshtë padia.
Lënda t'i dërgohet Gjykatës Komunale në Vushtri, si Gjykatë
kompetente.
Ar s y etimi

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.381/2005, datë 01.06.2005
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Kryetar i Kolegjit,
Osman Tmava
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Paditësi me padi ka theksuar se me vendimin e Kuvendit Komunal të
Komunës së Vushtrisë 01.Nr.49/2005 datë 14.01.2005, është shkarkuar nga
posti i Drejtorit të Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe marrëdhënie
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pronësoro juridike në Vushtri, se me datën 09.02.2005, ankesë i ka paraqitur
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës pranë Ministrisë së Shërbimeve Publike në
Prishtinë e cila nuk ka vendosur për ankesën edhe me kalimin e afatit prej 90
ditëve, për çka me padi kërkon që të anulohet vendimi i kontestuar të detyrohet
e paditura të e kthej në punë me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - lënda e përcjellur Gjykatës Komunale kompetente- Neni
9 (1) pika 2 LKA/ Neni 26 (1) pika 7 LGJR/ Neni 65 LPK/Neni 30 (1) pika 5
LKA/ Neni 11.6 i Rregullorës së UNMIK-ut Nr. 2001/36]

Gjykata konstaton se në këtë çështje padia nuk është e lejuar.
Në nenin 9 par.1 pika 2 të Ligjit për Konfliketet Administrative
("Gazeta Zyrtare e RSFJ" nr.4/1977), parashihet se nuk mund të zhvillohet
konflikti administrativ kundër akteve të marrura në çështjet për të cilat në bazë
të dispozitës shprehimore të ligjit nuk mund të zhvillohet konflikti
administrativ.
Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/36 datë 22.12.2001, në nenin 11.6
parasheh se asgjë nuk mund të pengojë të drejtën e një nënpunësi civil për
shqyrtimin procedural të vendimit përfundimtar administrativ në pajtim me
ligjin në fuqi.
Ligji mbi Gjykatat e Rregullta ("Gaz.zyr.e RSFJ" nr.21/1978), në
nenin 26 par.1 pika 7 parasheh kompetencën reale të Gjykatës Komunale për të
gjykuar kontestet nga marrëdhënia e punës.
Në këtë drejtim Ligji i Procedurës Kontestimore ("Gaz. Zyr.e RSFJ"
nr.4/1977) në nenin 65 parasheh se në kontestin nga marrëdhënia e punës nëse
paditësi është i punësuar - punëtorë, për gjykim është kompetente përpos
Gjykatës që ka kompetencë të përgjithshme për të paditurin edhe Gjykata në
territorin e së cilës kryhet apo është kryer puna respektivisht Gjykata në
territorin e së cilës është themeluar marrëdhënia e punës.
Gjykata Supreme vlerëson se vendimi i kontestuar dhe procedura e
cila i ka paraprirë marrjes së atij vendimi nuk e kanë karakterin e aktit dhe
procedurës administrative si parashihet me nenin 6 të Ligjit për Konfliktet
Administrative e duke pasur parasysh dispozitat e ligjeve të caktuara më lartë,
gjen se kompetente për të vendosur këtë kontest është Gjykata Komunale në
Vushtri dhe për këto arsye padinë e hudhi poshtë si të palejuar, në vështrim të
nenit 30 par.1 pika 5 të Ligjit për Konfliktet Administrative.

Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrrisë
dhe Bordit të Pavarur Mbikëqyrës të Ministrisë së Shërbimeve Publike.
Kuvendi Komunal i Vushtrrisë shkarkoi paditësin nga detyra e drejtorit të
Departamentit të Bujqësisë dhe Burimeve Natyrore.
Gjykata Supreme vendosi se kërkesëpadia nuk mund të paraqitet në këtë rast
dhe se në bazë të nenit 26 (1) pika 7 e Ligjit për Gjykatat e Rregullta dhe nenit
65 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore ky kontest i punës bie në kuadër të
kompetencës lëndore të gjykatës komunale. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë dhe i'a përcjelli lëndën Gjykatës
Komunale në Vushtrri.
A.nr.383/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Vjosa Nimani-Zylfiu dhe Meleqe Behxheti,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë së paditësit H. S., nga Vushtria, kundër
vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrisë 01.Nr.50/05 datë 14.01.2005, për
shkak të heshtjes së administratës, në seancën jopublike të mbajtur me datën
01.06.2005, mori këtë:
AKTVEN D I M
Hidhet poshtë padia.
Lënda t'i dërgohet Gjykatës Komunale në Vushtri, si Gjykatë
kompetente.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.382/2005, datë 01.06.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Ar s y etimi

Kryetar i Kolegjit,
Osman Tmava
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Paditësi me padi ka theksuar se me vendimin e Kuvendit Komunal të
Komunës së Vushtrisë 01.Nr.50/2005 datë 14.01.2005, është shkarkuar nga
posti i Drejtorit të Drejtorisë për Bujqësi dhe resurse natyrore në Vushtri, se me
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datën 09.02.2004, ankesë i ka paraqitur Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës pranë
Ministrisë së Shërbimeve Publike në Prishtinë e cila nuk ka vendosur për
ankesën edhe me kalimin e afatit prej 90 ditëve, për çka me padi kërkon që të
anulohet vendimi i kontestuar të detyrohet e paditura të e kthej në punë me të
gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës.
Gjykata konstaton se në këtë çështje padia nuk është e lejuar.
Në nenin 9 par.1 pika 2 të Ligjit për Konfliketet Administrative
("Gazeta Zyrtare e RSFJ" nr.4/1977), parashihet se nuk mund të zhvillohet
konflikti administrativ kundër akteve të marrura në çështjet për të cilat në bazë
të dispozitës shprehimore të ligjit nuk mund të zhvillohet konflikti
administrativ.
Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/36 datë 22.12.2001, në nenin 11.6
parasheh se asgjë nuk mund të pengojë të drejtën e një nënpunësi civil për
shqyrtimin procedural të vendimit përfundimtar administrativ në pajtim me
ligjin në fuqi.
Ligji mbi Gjykatat e Rregullta ("Gaz.zyr.e RSFJ" nr.21/1978), në
nenin 26 par.1 pika 7 parasheh kompetencën reale të Gjykatës Komunale për të
gjykuar kontestet nga marrëdhënia e punës.
Në këtë drejtim Ligji i Procedurës Kontestimore ("Gaz. Zyr.e RSFJ"
nr.4/1977) në nenin 65 parasheh se në kontestin nga marrëdhënia e punës nëse
paditësi është i punësuar - punëtorë, për gjykim është kompetente përpos
Gjykatës që ka kompetencë të përgjithshme për të paditurin edhe Gjykata në
territorin e së cilës kryhet apo është kryer puna respektivisht Gjykata në
territorin e së cilës është themeluar marrëdhënia e punës.
Gjykata Supreme vlerëson se vendimi i kontestuar dhe procedura e
cila i ka paraprirë marrjes së atij vendimi nuk e kanë karakterin e aktit dhe
procedurës administrative si parashihet me nenin 6 të Ligjit për Konfliktet
Administrative e duke pasur parasysh dispozitat e ligjeve të caktuara më lartë,
gjen se kompetente për të vendosur këtë kontest është Gjykata Komunale në
Vushtri dhe për këto arsye padinë e hudhi poshtë si të palejuar, në vështrim të
nenit 30 par.1 pika 5 të Ligjit për Konfliktet Administrative.

[Gjykata Supreme - Aktvendim mbi konfliktin administrativ - padia e
hedhur poshtë - lënda e përcjellur Gjykatës Komunale kompetente - Neni
9 (1) pika 2 LKA/ Neni 26 (1) pika 7 LGJR/ Neni 65 LPK/Neni 30 (1) pika 5
LKA/ Neni 11.6 i Rregullorës së UNMIK-ut Nr. 2001/36]
Paditësi paraqiti ankesë kundër vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrrisë
dhe Bordit të Pavarur Mbikëqyrës të Ministrisë së Shërbimeve Publike.
Kuvendi Komunal i Vushtrrisë shkarkoi paditësin nga detyra e drejtorit të
Departamentit të Shërbimeve Publike.
Gjykata Supreme vendosi se kërkesëpadia nuk mund të paraqitet në këtë rast
dhe se në bazë të nenit 26 (1) pika 7 e Ligjit për Gjykatat e Rregullta dhe nenit
65 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore ky kontest i punës bie në kuadër të
kompetencës lëndore të gjykatës komunale. Prandaj, Gjykata Supreme ka
vendosur se ankesa e paditësit ishte e pabazë dhe i'a përcjelli lëndën Gjykatës
Komunale në Vushtrri.
A.nr.384/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Osman Tmava kryetar, Vjosa Nimani-Zylfiu dhe Meleqe Behxheti,
anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Ajna Gashi, procesmbajtëse, në
kontestin administrativ sipas padisë së paditësit V. K., nga Vushtria, kundër
vendimit të Kuvendit Komunal të Vushtrisë 01.Nr.48/05 të datës 14.01.2005,
për shkak të heshtjes së administratës, në seancën jopublike të mbajtur me
datën 01.06.2005, mori këtë:
AKTVEN D I M
Hidhet poshtë padia.
Lënda t'i dërgohet Gjykatës Komunale në Vushtri, si Gjykatë
kompetente.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.383/2005, datë 01.06.2005

Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Ar s y etimi

Kryetar i Kolegjit,
Osman Tmava
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Paditësi me padi ka theksuar se me vendimin e Kuvendit Komunal të
Komunës së Vushtrisë 01.Nr.48/2005 datë 14.01.2005, është shkarkuar nga
posti i Drejtorit të Drejtorisë për Shërbime Publike të KK.Vushtri, se me datën
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11.02.2005, ankesë i ka paraqitur Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës pranë
Ministrisë së Shërbimeve Publike në Prishtinë e cila nuk ka vendosur për
ankesën edhe me kalimin e afatit prej 90 ditëve, për çka me padi kërkon që të
anulohet vendimi i kontestuar të detyrohet e paditura të të kthej në punë me të
gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës.
Gjykata konstaton se në këtë çështje padia nuk është e lejuar.
Në nenin 9 par.1 pika 2 të Ligjit për Konfliketet Administrative
("Gazeta Zyrtare e RSFJ" nr.4/1977), parashihet se nuk mund të zhvillohet
konflikti administrativ kundër akteve të marrura në çështjet për të cilat në bazë
të dispozitës shprehimore të ligjit nuk mund të zhvillohet konflikti
administrativ.
Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/36 datë 22.12.2001, në nenin 11.6
parasheh se asgjë nuk mund të pengojë të drejtën e një nënpunësi civil për
shqyrtimin procedural të vendimit përfundimtar administrativ në pajtim me
ligjin në fuqi.
Ligji mbi Gjykatat e Rregullta ("Gaz.zyr.e RSFJ" nr.21/1978), në
nenin 26 par.1 pika 7 parasheh kompetencën reale të Gjykatës Komunale për të
gjykuar kontestet nga marrëdhënia e punës.
Në këtë drejtim Ligji i Procedurës Kontestimore ("Gaz. Zyr.e RSFJ"
nr.4/1977) në nenin 65 parasheh se në kontestin nga marrëdhënia e punës nëse
paditësi është i punësuar - punëtorë, për gjykim është kompetente përpos
gjykatës që ka kompetencë të përgjithshme për të paditurin edhe Gjykata në
territorin e së cilës kryhet apo është kryer puna respektivisht Gjykata në
territorin e së cilës është themeluar marrëdhënia e punës.
Gjykata Supreme vlerëson se vendimi i kontestuar dhe procedura e
cila i ka paraprirë marrjes së atij vendimi nuk e kanë karakterin e aktit dhe
procedurës administrative si parashihet me nenin 6 të Ligjit për Konfliktet
Administrative e duke pasur parasysh dispozitat e ligjeve të caktuara më lartë,
gjen se kompetente për të vendosur këtë kontest është Gjykata Komunale në
Vushtri dhe për këto arsye padinë e hudhi poshtë si të palejuar, në vështrim të
nenit 30 par.1 pika 5 të Ligjit për Konfliktet Administrative.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
A.nr.384/2005, datë 01.06.2005
Procesmbajtëse,
Ajna Gashi

Kryetar i Kolegjit,
Osman Tmava
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet e procedurës
ekonomike - ankesa e refuzuar - ankesa e palejueshme - aktgjykimi i
formës së prerë - neni 348 (1) LPK]
I padituri paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut
në Prishtinë duke mbajtur qëndrimin se Gjykata kishte zbatuar të drejtën
materiale gabimisht.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata Ekonomike e Qarkut kishte vepruar
drejtë kur kishte gjetur se ankesa e të paditurit ishte e pabazuar duke
konsideruar se i padituri kishte paraqitur ankesë kundër aktvendimit të formës
së prerë të Gjykatës Supreme.
Gjykata Supreme ka vendosur se ankesat e paraqitura kundër aktvendimeve të
Gjykatës Supreme e cila kishte vendosur përkitazi me ankesën dhe kishte
vërtetuar aktvendimin e Gjykatës së shkallës së parë, nuk lejohen siç
parashihet me nenin 348 (1) të LPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur
se ankesa e të paditurit është e pabazuar.
Ae.nr.10/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga
gjyqtarët: Meleqe Behxheti, kryetare, Shahdane Agani dhe gjyqtari porot Ejup
Neziri, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses B. e R. e K. "brk" Sh.a.p.k
Prishtinë, kundër të paditurës N.P.SH "EURODARD" Prishtinë, për pagesën e
borxhit, përkitazi me ankesën e së paditurës, paraqitur kundër aktvendimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë C.nr.182/2003 datë 10.02.2005, në
seancën e mbajtur më 26.04.2005, mori këtë:
A K T V E N D I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e së paditurës dhe vërtetohet
aktvendimi i Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë C.nr.182/2003 datë
10.02.2005.

Kundër këtij aktvendimi e paditura ka paraqitur ankesë, për shkak të
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që aktvendimi i
goditur të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë në
rivendosje.
Pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur sipas nenit 365 lidhur me nenin
381 të LPK, Gjykata Supreme e Kosovës gjeti se ankesa është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës dhe aktvendimit të goditur del se Gjykata
Supreme e Kosovës, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, me
aktgjykimin Ac.nr.23/2004 datë 27.05.2004, e ka refuzuar ankesën dhe
aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë e ka vërtetuar. E paditura ka
paraqitur ankesë kundër aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, duke
kërkuar që borxhi sipas padisë së paditëses të riprogramohet në afatin prej 24
muajsh duke filluar që nga data 01.06.2005, gjer më 01.06.2007. Gjykata
Ekonomike e Qarkut Prishtinë, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, ka gjetur
se ankesa nuk është e lejueshme, meqë aktgjykimi ka vërtetuar, ashtu që ankesa
nuk është e lejueshme kundër aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës.
Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, Gjykata e Shkallës së Parë ka vepruar
drejt kur ka gjetur se ankesa e së paditurës është e palejueshme dhe në
aktvendimin e vet ajo ka dhënë arsye të mjaftueshme të cilat i pranon edhe kjo
Gjykatë.
Kundër aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, me të cilin është
vendosur lidhur me ankesën dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë, ankesa nuk është e lejueshme, ngase sipas nenit 348 par.1 të
LPK, palët mund të paraqesin ankesë kundër vendimit të dhënë në shkallë të
parë. Ngase aktgjykimi me të cilin është vendosur lidhur me ankesën është
vendimi i shkallës së dytë dhe jo vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë, as sipas
kësaj dispozite, as sipas ndonjë dispozite tjetër juridike, ankesa kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë nuk është e lejueshme, prandaj,
sipas vlerësimit edhe të kësaj Gjykate, Gjykata e Shkallës së Parë ka vepruar
drejtë kur ka gjetur se ankesa nuk është e lejueshme dhe, si të tillë, e ka hedhur
poshtë.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 380 pika 2 të LPK, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

A r s y e t i m i

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ae.nr.10/2005, datë 26.04.2005

Me aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë është
hedhur poshtë si e palejueshme ankesa e së paditurës, paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë, C.nr.182/2003 datë
12.01.2004.
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Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet ekonomike - ankesa e
refuzuar - parashkrimi i veprës - neni 378(1) pika 3 ligji mbi detyrimet]

Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut
Prishtinë, C.nr.202/2004 datë 23.11.2004, është ç'fuqizuar aktvendimi mbi
lejimin e përmbarimit, E.nr.221/2004 datë 22.10.2004. me pjesën II të
dispozitivit, është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses që të
detyrohet e paditura t'ia paguajë asaj në emër të borxhit shumën prej 10.287,78
€ me kamat sipas normës vjetore në lartësi prej 3% konform me mjetet e
deponuara në Bankën Komerciale pa destinim të caktuar në afat mbi një vit,
duke filluar prej 1.09.2002 deri në pagesën definitive, në afatin prej 8 ditësh
nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të
detyrueshëm. Me pjesën III të dispozitivit është vendosur që secila palë t'i heqë
shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.

Paditësi paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut
duke mbajtur qëndrimin se Gjykata kishte shkelur dizpozitat e aplikueshme të
procedurës kontestimore, kishte vërtetuar gjendjen faktike në mënyrë ta
gabuar dhe jo të plotë dhe kishte zbatuar gabimisht të drejtën materiale.
Paditësi kërkoi nga i padituri që të paguajë detyrimin në emër të shërbimeve të
ofruar nga rrjeti publiki sistemit të telekomunikacionit, të cilën i padituri e
kishte shfrytëzuar. I padituri kishte kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit dhe
kishte kontestuar vlerën e borxhit duke theksuar se borxhi ishte parashkruar.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata ekonomike kishte bërë vërtetimin e
drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike dhe se kishte zbatuar drejtë të drejtën
materiale kur gjeti kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuë në bazë të të
parashkrimit të borxhit, siç parashikohet me nenin 378 (1) pika 3 e ligjit mbi
marrëdhëniet detyrimore. Gjykata Supreme ka vendosur se borxhi i
nënshtrohet parashkrimit pas një viti. Në rastin në vijim kërkesëpadia e
paditësit përkitazi me shfrytëzimin e shërbimeve telefonike i nënshtrohet
parashkrimit pas një viti. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e
paditësit është e pabazë.
Ae.nr.14/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji për konteste ekonomike
i përbërë nga gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti dhe
gjyqtari porot Ejup Neziri, anëtarë, në kontestin e paditëses P. dhe T. i K., në
Prishtinë, kundër të paditurës "Elan" në Prizren, për borxh, në shumë prej
10.287,78 €, përkitazi me ankesën e paditëses paraqitur kundër aktgjykimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë C.nr.202/2004 datë 23.11.2004, në
seancën e mbajtur më 26.04.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e paditëses dhe vërtetohet aktgjykimi i
Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë C.nr.202/2004 datë 23.11.2004.
Ar s y etimi

Kundër këtij aktgjykimi paditësja me kohë ka paraqitur ankesë, për shkak të
shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës
materiale, me propozim që aktgjykimi i goditur të ndryshohet dhe
kërkesëpadia e paditëses të pranohet në tërësi si e bazuar ose ai të prishet dhe
lënda t'i kthehet Gjykatës së Shkallës së Parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të LPK,
Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se ankesa është e pabazuar.
Nga shkresat e lëndës del se paditësja me padi kërkon që e paditura të
detyrohet që asaj t'ia paguajë në emër dhënies së shërbimeve të rrjetit publik të
sistemit të telekomunikacionit borxhin në vlerë prej 10.287,78 €, për
periudhën shtator 2001 deri më korrik 2003. E paditura në kundërshtim ka
kontestuar borxhin, duke cekur parashkrimin e borxhit.
Gjykata e Shkallës së Parë, ka vërtetuar se paditësja detyrimin e vet për
periudhën kontestuese ndaj të paditurës e ka kryer rregullisht, ndërsa e paditura
shumën e borxhit të lartëshënuar nuk ia ka paguar paditëses, dhe se borxhi
është parashkruar, meqë ky kërkohet për periudhën shtator 2001 deri më korrik
2003, ngase padia është paraqitur më 21.10.2004, pas afatit prej një viti,
parashikuar nga neni 378 par.1 të Ligjit të Marrëdhënieve Detyrimore (LMD).
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson
se Gjykata e Shkallës së Parë drejt dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen
faktike, në bazë të së cilës drejt e ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se
kërkesë-padia është e pabazuar për arsyet e parashkrimit të borxhit. Në
arsyetimin e aktgjykimit ajo ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet
vendimtare, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Aktgjykimi i goditur nuk
përmban shkelje thelbësore, për të cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës
zyrtare.
Për faktin se borxhi kërkohet në emër të dhënies së shërbimeve të rrjetit
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publik të sistemit të telekomunikacionit, për periudhën shtator 2001 deri më
korrik 2003, Gjykata e Shkallës së Parë drejt e ka zbatuar të drejtën materiale
kur ka gjetur se, sipas nenit 378 par.1 pika 3 të Ligjit të Marrëdhënieve
Detyrimore, borxhi është parashkruar.
Me nenin 378 par.1 pika 3 të LMD parashikiohet që kërkesa e Postës,
telegrafit dhe telefonit për përdorimin e telefonit, si dhe kërkesat e tjera të tyre,
që arkëtohen në afatet tre mujore ose afate më të shkurtëra, parashkruhen në
afat prej një viti, që do të thotë se sipas nenit të lartëpërmendur borxhi është
parashkruar.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet ekonomike - ankesa e
refuzuar - aktgjykimi në mungesë neni 332 (1) LPK]
I padituri M.F.S “Krokodili” në Ferizaj paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut, duke mbajtur qëndrimin se Gjykata kishte
vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë gjendjen faktike dhe kishte
zbatuar gabimisht të drejtën materiale.
Gjykata Ekonomike e Qarkut mori aktgjykimin në mungesë kundër M.F.S
“Krokodili” në Ferizaj dhe urdhëroi atë të paguajë borxhin “Bankës së Re e
Kosovës” brenda 8 ditëve.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata kishte bërë vërtetimin e drejtë dhe të
plotë të gjendjes faktike dhe kishte zbatuar drejtë të drejtën materiale gjatë
marrjes së aktgjykimit në mungesë dhe se kushtet ligjore janë plotësuar duke
konsideruar se i padituri është thirrur rregullisht siç parashihet me nenin 332
të LPK-së. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e palës së paditur
është e pabazë.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
Ae.nr.14/2005, datë 26.04.2005

Ae.nr.20/2005
NË EMËR TË POPULLIT

Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji për konteste ekonomike i
përbërë nga gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti dhe
gjyqtari porot Ejup Neziri, anëtarë, në kontestin e paditëses B. e R. e K. (BRK)
në Prishtinë, kundër të paditurës M.F.S. "Krokodili" në Ferizaj, të cilën e
përfaqëson N. A., pronari i paditurës, për kthimin e kredisë, vlera e kontestit
6.000 €, përkitazi me ankesën e të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë, C.nr.220/2004 datë 8.02.2005, në
seancën e mbajtur më 26.04.2005, mori këtë
A K T GJ Y K I M
Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës dhe vërtetohet aktgjykimi
i Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë, C.nr.220/2004 datë 8.02.2005.
A r s y e t i m i
Me aktgjykimin për shkak të mungesës të Gjykatës Ekonomike të
Qarkut Prishtinë, C.nr.220/2004 datë 8.02.2005, është detyruar e paditura t'i
paguajë paditëses në emër të borxhit - shumën prej 6.000 €, në emër të kamatës
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së kontraktuar në shumë prej 93 €, si dhe kamat-vonesën prej 0,08% në ditë
duke llogaritur nga data 22.08.2004 deri në pagesën definitive dhe shumën prej
152,50 € në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore, të gjitha këto në
afat prej 8 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, në kërcënim të përmbarimit
të detyrueshëm.
E paditura ka paraqitur me kohë ankesë kundër aktgjykimit të
Gjykatës së Shkallës së Parë, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të
gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që
ai të prishet dhe lënda t'i kthehet të njëjtës Gjykatë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 365 të Ligjit të
Procedurës Kontestimore (LPK), Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se
ankesa është e pabazuar.

mundësi ta bëj një gjë të tillë".
Sipas dispozitës së nenit 1065 të LMD, me kontratën e kredisë banka
detyrohet që shfrytëzuesit të kredisë t'i vë në disponim shumën e kontraktuar të
mjeteve në të holla, në kohën e caktuar ose të pacaktuar, për ndonjë destinim të
caktuar ose pa destinim të caktuar, ndërsa shfrytëzuesi i kërkesës detyrohet që
bankës t'ia paguajë kamatën e kontraktuar dhe shumën e marrë të të hollave t'ia
kthejë në kohën dhe mënyrën e përcaktuar me kontratë. Për faktin se e paditura
nuk e ka përmbush në tërësi detyrimin e vet sipas një kontrate të tillë, paditësja,
në pajtim të dispozitës së nenit 262 të LMD, është e autorizuar që nga debitori
të kërkojë përmbushjen e detyrimit të kontraktuar.
Në bazë të asaj që u tha dhe me zbatimin e nenit 368 të LPK, u vendos si
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Nga shkresat e lëndës del se në bazë të kontratës së kredisë nr.81/2004
datë 22.07.2004, e paditura ka marrë kredi nga paditësja në shumë prej 6.000 €,
të cilën është detyruar t'ia kthejë asaj në afat prej 15 ditësh. Paditësja në tërësi e
ka përmbushur detyrimin e vet nga kontrata e kredisë, ndërsa e paditura nuk e
ka përmbushur detyrimin e vet.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË
Ae.nr.20/2005, datë 26.04.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

Sipas dispozitës së nenit 332 të LPK, parashikohet se kur i padituri nuk
vjen në seancën përgatitore deri në përfundimin e saj, ose në seancën e parë për
në seancën kryesore po qe se seanca kryesore nuk është mbajtur, apo në qoftë
se vjen në këto seanca por nuk dëshiron të hyj në shqyrtime ose largohet nga
seanca e nuk e kundërshton kërkesëpadinë, do të nxirret aktgjykimi, me të cilin
aprovohet kërkesëpadia (aktgjykimi për shkak të mungesës), po qe se janë
plotësuar këto kushte: në qoftë se i padituri është thirrur rregullisht; në qoftë se
paditësi propozon nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të mungesës; në qoftë se i
padituri nuk e ka kontestuar me parashtresë kërkesë-padinë; në qoftë se
bazueshmëria e kërkesëpadisë rezulton nga faktet e theksuara në padi; në qoftë
se faktet në të cilat bazohet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim me provat që
i ka paraqitur vetë paditësi ose me faktet e njohura për të gjithë; në qoftë se nuk
ekzistojnë rrethana të njohura për të gjitha nga të cilat rezulton se të paditurin e
kanë penguar arsyet e justifikuara për të ardhur në seancë.
Meqë në rastin konkret janë plotësuar kushtet e parapara nga paragrafi 1
i këtij neni, Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se Gjykata e Shkallës së Parë
drejt ka vendosur kur ka marrë aktgjykimin për shkak të mungesës.
Gjykata Supreme e Kosovës i ka vlerësuar si të pabazuara thëniet
ankimore të paditurës se, siç është cekur në ankesë, aktgjykimi i goditur është
marrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, duke cekur se: "Unë këtë
shumë të hollash e pata marrë nga paditësja për nevojat e ndërmarrjes sime dhe
nuk munda ta kthej në afatin e paraparë, e për momentin edhe nuk kam
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet ekonomike aktvendimi i prishur - ankesa e refuzuar - jurisdikcioni absolut i Gjykatës
neni 354(2) pika 3 / neni 16 (2) LPK - neni 14 LPP]

Prishet aktvendimi i Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë,
E.nr.63/2004 datë 21.04.2005, hidhet poshtë padia.

Kreditori NSHIMB “Kualiteti” paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë.
Kreditori me propozim për ekzekutimin e aktvendimit kërkon nga debitori që të
paguajë borxhin. Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë refuzoi
propozimin e kreditorit për të lejuar ekzekutimin e aktvendimit kundër
debitorit Posti Ushtarak i Armatës Jugosllave në Leskovc.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i Gjykatës është në kundërshtim
me dispozitat në fuqi të procedurës kontestimore siç parashihet me nenin 354
(2), pika 3 në lidhje me nenin 16 (2) të LPK-së dhe nenin 14 LPP. Gjykata
Supreme gjeti se shkelja e procedurës kontestimore si e tillë buron nga faktet se
propozimi për të lejuar ekzekutimin e aktvendimit kundër debitorit nuk bie as
në kuadër të jurisdikcionit të Gjykatave të rregullta të Kosovës dhe as të ndonjë
Gjykate tjetër me kompetencë të posaçme duke konsideruar se debitori nuk
kishte as zyre përfaqësuese dhe as selinë e vet në territorin e Kosovës siç
parashikohet me nenin 55 të Ligjit për Zgjidhjen e Konflikteve me
Jurisdikcionin e Huaj. Gjykata Supreme ka vendosur se nëse gjatë procedurës
për zgjidhjen e konfliktit asnjë Gjykatë e themeluar me ligj nuk është
kompetente, atëherë Gjykata hedh poshtë kërkesëpadinë siç parashihet me
nenin 16(2) të LPK-së.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e kreditorit është e pabazë
dhe prishi aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut dhe hodhi poshtë
kërkesëpadinë.
Ae.nr.29/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji për konteste ekonomike
i përbërë nga gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti, Osman
Tmava, anëtarë, në kontestin e kreditorit NSHIMB "Kualiteti" në Gjilan,
kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 5399 Leskovec, për borxh në vlerë prej
416.310,40 dinarë, sipas ankesës së kreditorit, paraqitur kundër aktvendimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë, E.nr.63/2004 datë 21.04.2005, në
seancën e mbajtur më 25.05.2005, mori këtë:
A K T V E N D I M
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Ar s y etimi
Me aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë
E.nr.63/2004 datë 21.04.2005, është refuzuar propozimi i kreditorit për lejimin
e përmbarimit kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 5399 Leskovec.
Kundër këtij aktvendimi kreditori me kohë ka paraqitur ankesë me
propozim që aktvendimi i goditur të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së
Shkallës së Parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur sipas nenit 365 par.2 lidhur me
nenin 381 dhe 369 par.2 të LPK, Gjykata Supreme e prishi aktvendimin dhe e
hodhi poshtë padinë.
Nga shkresat e lëndës del se kreditori me propozim për përmbarim
kërkon që debitori të detyrohet që atij në emër të borxhit të paguajë shumën prej
416.310,40 dinarë.
Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se debitori AJ Posta Ushtarake 5300
Leskovec sipas nenit 21 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese (LPP), nuk është
person juridik që ushtron veprimtarinë ekonomike, prandaj ka vendosur si në
dispozitiv të këtij aktvendimi.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson
se aktvendimi i goditur është marrë me shkleje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore parashikuar nga neni 354 par.2 pika 3 lidhur me nenin
16 par.2 të LPK dhe nenin 14 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese (LPP), për të
cilën kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Shkelje e tillë e procedurës
kontestimore është e natyrës absolute për shkak të së cilës doemos duhet të
prishet aktvendimi i goditur dhe të hidhet poshtë padia. Shkelja e tillë e
procedurës kontestimore qëndron në faktet se propozimi për lejimin e
ekzekutimit kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 5300 Leskovec nuk është në
kompetencë të Gjykatave të rregullta të Kosovës e as në kompetencë të asnjë
gjykate të veçantë.
Ligji i Procedurës Kontestimore ka parashikuar se Gjykata gjatë tërë
procedurës kujdeset sipas detyrës zyrtare se a është zgjidhja e kontestit në
kompetencë gjyqësore. Kur gjykata gjatë procedurës konstaton se për
zgjidhjen e kontestit nuk është kompetente asnjë Gjykatë e themeluar me ligj
do ta hedhë padinë (neni 16 par.2 të LPK).
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Me nenin 14 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese parashikohet se në
procedurën e përmbarimit dhe të sigurimit zbatohen analogjikisht dispozitat e
Ligjit të Procedurës Kontestimore, nëse me këtë Ligj ose me dispozita të tjera
federative nuk është përcaktuar ndryshe.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet ekonomike aktvendimi i prishur - ankesa e refuzuar - jurisdikcioni absolut i Gjykatës
neni 354(2) pika 3 / neni 16 (2) LPK - neni 14 LPP]

Me nenin 46 par.1 dhe 2 të Ligjit për Zgjidhjen e Konfliktit të ligjeve me
dispozitat e vendeve të tjera në marrëdhënie të caktuara parashikohet se
ekziston kompetenca e RSFJ, nëse i padituri ka vendbanim, përkatësisht
selinë, në RSFJ. Nëse i padituri nuk e ka vendbanimin në RSFJ dhe as në
ndonjë shtet tjetër, kompetenca e Gjykatës së RSFJ ekziston kur i padituri është
me vendqëndrim në RSFJ.
Me nenin 55 të Ligjit për Zgjidhjen e Konfliktit të ligjeve me dispozitat
e vendeve të tjera në marrëdhënie të caktuara parashikohet se në kontestet
kundër personit fizik apo personit juridik që ka selinë në botën e jashtme, për
detyrimet që kanë lindur në RSFJ ose të cilat duhet të kryhen në territorin e
RSFJ, ekziston kompetenca e Gjykatës së RSFJ nëse ky person ka në territorin
e RSFJ përfaqësinë e vet ose kur në RSFJ ndodhet selia e organizatës së punës
së bashkuar, së cilës i është besuar ushtrimi i punëve të tij. Në rastin konkret
debitori nuk e ka as përfaqësinë e as selinë në territorin e Kosovës.
Kompetenca absolute - juridiksioni i Gjykatës është prezumimi
themelor procedural për dhënien e mbrojtjes gjyqësore. Rrethana që për
zgjidhjen e çështjes konkrete juridike nuk është kompetente asnjë Gjykatë e
rregullt e as ndonjë Gjykatë tjetër e veçantë në Kosovë, del se aktvendimi është
marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe
dispozitave të procedurës përmbaruese, e cila si pasojë ka prishjen e
aktvendimit.

Kreditori NSHIMB “Kualiteti” paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë.
Kreditori me propozim për ekzekutimin e aktvendimit kërkon nga debitori të
paguajë borxhin. Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë refuzoi propozimin
e kreditorit për të lejuar ekzekutimin e aktvendimit kundër debitorit Posti
Ushtarak i Armatës Jugosllave në Leskovc.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i Gjykatës është në kundërshtim
me dispozitat në fuqi të procedurës kontestimore siç parashihet me nenin 354
(2), pika 3 në lidhje me nenin 16 (2) të LPK-së dhe nenin 14 LPP. Gjykata
Supreme ka vendosur se shkelja e procedurës kontestimore si e tillë buron nga
faktet se propozimi për të lejuar ekzekutimin e aktvendimit kundër debitorit nuk
bie as në kuadër të jurisdikcionit të Gjykatave të rregullta të Kosovës dhe as të
ndonjë Gjykate tjetër me kompetencë të posaçme duke konsideruar se debitori
nuk kishte as zyre përfaqësuese dhe as selinë e vet në territorin e Kosovës siç
parashikohet me nenin 55 të Ligjit për Zgjidhjen e Konflikteve me
Jurisdikcionin e Huaj. Gjykata Supreme ka vendosur se nëse gjatë procedurës
për zgjidhjen e konfliktit asnjë Gjykatë e themeluar me ligj nuk është
kompetente, atëherë Gjykata hedh poshtë kërkesëpadinë siç parashihet me
nenin 16(2) të LPK-së.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e kreditorit është e pabazë
dhe prishi aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut dhe hodhi poshtë
kërkesëpadinë.

Ae.nr.31/2005

Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 369 par.2 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ae.nr.29/2005, datë 25.05.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët:
Meleqe Behxheti, kryetare, Shahdane Agani, Osman Tmava, anëtarë, në
kontestin e kreditorit NSHIMB "Kualiteti" në Gjilan, kundër debitorit AJ Posta
Ushtarake 8624 Ferizaj, për borxh në vlerë prej 104.285,10 dinarë, sipas
ankesës së kreditorit paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Ekonomike të
Qarkut Prishtinë, E.nr.60/2004 datë 21.04.2005, në seancën e mbajtur më
25.05.2005, mori këtë:
A K T V E N D I M
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Prishet aktvendimi i Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë,
E.nr.60/2004 datë 21.04.2005, hidhet poshtë padia.

Me nenin 14 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese parashikohet se në
procedurën e përmbarimit dhe të sigurimit zbatohen analogjikisht dispozitat e
Ligjit të Procedurës Kontestimore, nëse me këtë ligj ose me dispozita të tjera
federative nuk është përcaktuar ndryshe.
Me nenin 46 par.1 dhe 2 të Ligjit për Zgjidhjen e Konfliktit të ligjeve me
dispozitat e vendeve të tjera në marrëdhënie të caktuara parashikohet se
ekziston kompetenca e RSFJ, nëse i padituri ka vendbanim, përkatësisht selinë,
në RSFJ. Nëse i padituri nuk e ka vendbanimin në RSFJ dhe as në ndonjë shtet
tjetër, kompetenca e Gjykatës së RSFJ ekziston kur i padituri është me
vendqëndrim në RSFJ.

A r s y e t i m i
Me aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë
E.nr.60/2004 datë 21.04.2005, është refuzuar propozimi i kreditorit për lejimin
e përmbarimit kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 8624 në Ferizaj.
Kundër këtij aktvendimi kreditori me kohë ka paraqitur ankesë me
propozim që aktvendimi i goditur të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së
Shkallës së Parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur sipas nenit 365 par.2 lidhur me
nenin 381 dhe 369 par.2 të LPK, Gjykata Supreme e prishi aktvendimin dhe e
hodhi poshtë padinë.
Nga shkresat e lëndës del se kreditori me propozim për përmbarim
kërkon që debitori të detyrohet që atij në emër të borxhit të paguajë shumën
prej 104.285,10 dinarë.
Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se debitori AJ Posta Ushtarake
8624 në Ferizaj sipas nenit 21 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese (LPP), nuk
është person juridik që ushtron veprimtarinë ekonomike, prandaj ka vendosur
si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson
se aktvendimi i goditur është marrë me shkleje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore parashikuar nga neni 354 par.2 pika 3 lidhur me nenin
16 par.2 të LPK dhe nenin 14 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese (LPP), për të
cilën kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Shkelje e tillë e procedurës
kontestimore është e natyrës absolute për shkak të së cilës doemos duhet të
prishet aktvendimi i goditur dhe të hidhet poshtë padia. Shkelja e tillë e
procedurës kontestimore qëndron në faktet se propozimi për lejimin e
ekzekutimit kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 8624 në Ferizaj nuk është në
kompetencë të Gjykatave të rregullta të Kosovës e as në kompetencë të asnjë
Gjykate të veçantë.

Me nenin 55 të Ligjit për Zgjidhjen e Konfliktit të ligjeve me dispozitat
e vendeve të tjera në marrëdhënie të caktuara parashikohet se në kontestet
kundër personit fizik apo personit juridik që ka selinë në botën e jashtme, për
detyrimet që kanë lindur në RSFJ ose të cilat duhet të kryhen në territorin e
RSFJ, ekziston kompetenca e Gjykatës së RSFJ nëse ky person ka në territorin
e RSFJ përfaqësinë e vet ose kur në RSFJ ndodhet selia e organizatës së punës
së bashkuar, së cilës i është besuar ushtrimi i punëve të tij. Në rastin konkret
debitori nuk e ka as përfaqësinë e as selinë në territorin e Kosovës.
Kompetenca absolute - juridiksioni i Gjykatës është prezumimi
themelor procedural për dhënien e mbrojtjes gjyqësore. Rrethana që për
zgjidhjen e çështjes konkrete juridike nuk është kompetente asnjë Gjykatë e
rregullt e as ndonjë Gjykatë tjetër e veçantë në Kosovë, del se aktvendimi është
marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe
dispozitave të procedurës përmbaruese, e cila si pasojë ka prishjen e
aktvendimit.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 369 par.2 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ae.nr.31/2005, datë 25.05.2005
Kryetare e kolegjit,
Meleqe Behxheti

Ligji i Procedurës Kontestimore ka parashikuar se Gjykata gjatë tërë
procedurës kujdeset sipas detyrës zyrtare se a është zgjidhja e kontestit në
kompetencë gjyqësore. Kur Gjykata gjatë procedurës konstaton se për
zgjidhjen e kontestit nuk është kompetente asnjë Gjykatë e themeluar me ligj
do ta hedhë padinë (neni 16 par.2 të LPK).
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kontestet ekonomike -aktvendimi
i prishur - ankesa e refuzuar - jurisdikcioni absolut i Gjykatës - neni 354
(2) pika 3 / neni 16 (2) LPK - neni 14 LPP]

Prishet aktvendimi i Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë,
E.nr.61/2004 datë 21.04.2005, hidhet poshtë padia.

Kreditori NSHIMB “Kualiteti” paraqiti ankesë kundër aktvendimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë.
Kreditori me propozim për ekzekutimin e aktvendimit kërkon nga debitori të
paguajë borxhin. Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë refuzoi
propozimin e kreditorit për të lejuar ekzekutimin e aktvendimit kundër
debitorit Posti Ushtarak i Armatës Jugosllave në Leskovc.
Gjykata Supreme ka vendosur se aktvendimi i Gjykatës është në kundërshtim
me dispozitat në fuqi të procedurës kontestimore siç parashihet me nenin 354
(2), pika 3 në lidhje me nenin 16 (2) të LPK-së dhe nenin 14 LPP. Gjykata
Supreme gjeti se shkelja e procedurës kontestimore si e tillë buron nga faktet se
propozimi për të lejuar ekzekutimin e aktvendimit kundër debitorit nuk bie as
në kuadër të jurisdikcionit të Gjykatave të rregullta të Kosovës dhe as të ndonjë
Gjykate tjetër me kompetencë të posaçme duke konsideruar se debitori nuk
kishte as zyre përfaqësuese dhe as selinë e vet në territorin e Kosovës siç
parashikohet me nenin 55 të Ligjit për Zgjidhjen e Konflikteve me
Jurisdikcionin e Huaj. Gjykata Supreme gjeti se nëse gjatë procedurës për
zgjidhjen e konfliktit asnjë Gjykatë e themeluar me ligj nuk është kompetente,
atëherë Gjykata hedh poshtë kërkesëpadinë siç parashihet me nenin 16(2) të
LPK-së.
Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e kreditorit është e pabazë
dhe prishi aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut dhe hodhi poshtë
kërkesëpadinë.

Ar s y etimi
Me aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë
E.nr.61/2004 datë 21.04.2005, është refuzuar propozimi i kreditorit për lejimin
e përmbarimit kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 4466/12 në Ferizaj.
Kundër këtij aktvendimi kreditori me kohë ka paraqitur ankesë me
propozim që aktvendimi i goditur të prishet dhe lënda t'i kthehet Gjykatës së
Shkallës së Parë për rigjykim.
Pas shqyrtimit të aktvendimit të goditur sipas nenit 365 par.2 lidhur me
nenin 381 dhe 369 par.2 të LPK, Gjykata Supreme e prishi aktvendimin dhe e
hodhi poshtë padinë.
Nga shkresat e lëndës del se kreditori me propozim për përmbarim
kërkon që debitori të detyrohet që atij në emër të borxhit të paguajë shumën prej
71.953,60 dinarë.
Gjykata e Shkallës së Parë ka gjetur se debitori AJ Posta Ushtarake
4466/12 në Ferizaj sipas nenit 21 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese (LPP),
nuk është person juridik që ushtron veprimtarinë ekonomike, prandaj ka
vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.

Ae.nr.33/2005
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji për konteste ekonomike
i përbërë nga gjyqtarët: Shahdane Agani, kryetare, Meleqe Behxheti, Osman
Tmava, anëtarë, në kontestin e kreditorit NSHIMB "Kualiteti" në Gjilan,
kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 4466/12 Ferizaj, për borxh në vlerë prej
71.953,60 dinarë, sipas ankesës së kreditorit paraqitur kundër aktvendimit të
Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë, E.nr.61/2004 datë 21.04.2005, në
seancën e mbajtur më 25.05.2005, mori këtë:

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson
se aktvendimi i goditur është marrë me shkleje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore parashikuar nga neni 354 par.2 pika 3 lidhur me nenin
16 par.2 të LPK dhe nenin 14 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese (LPP), për të
cilën kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Shkelje e tillë e procedurës
kontestimore është e natyrës absolute për shkak të së cilës doemos duhet të
prishet aktvendimi i goditur dhe të hidhet poshtë padia. Shkelja e tillë e
procedurës kontestimore qëndron në faktet se propozimi për lejimin e
ekzekutimit kundër debitorit AJ Posta Ushtarake 4466/12 në Ferizaj nuk është
në kompetencë të Gjykatave të rregullta të Kosovës e as në kompetencë të asnjë
Gjykate të veçantë.
Ligji i Procedurës Kontestimore ka parashikuar se gjykata gjatë tërë
procedurës kujdeset sipas detyrës zyrtare se a është zgjidhja e kontestit në
kompetencë gjyqësore. Kur Gjykata gjatë procedurës konstaton se për
zgjidhjen e kontestit nuk është kompetente asnjë Gjykatë e themeluar me ligj
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do ta hedhë padinë (neni 16 par.2 të LPK).
Me nenin 14 të Ligjit të Procedurës Përmbaruese parashikohet se në
procedurën e përmbarimit dhe të sigurimit zbatohen analogjikisht dispozitat e
Ligjit të Procedurës Kontestimore, nëse me këtë ligj ose me dispozita të tjera
federative nuk është përcaktuar ndryshe.
Me nenin 46 par.1 dhe 2 të Ligjit për Zgjidhjen e Konfliktit të ligjeve me
dispozitat e vendeve të tjera në marrëdhënie të caktuara parashikohet se
ekziston kompetenca e RSFJ, nëse i padituri ka vendbanim, përkatësisht
selinë, në RSFJ. Nëse i padituri nuk e ka vendbanimin në RSFJ dhe as në
ndonjë shtet tjetër, kompetenca e Gjykatës së RSFJ ekziston kur i padituri është
me vendqëndrim në RSFJ.
Me nenin 55 të Ligjit për Zgjidhjen e Konfliktit të ligjeve me dispozitat
e vendeve të tjera në marrëdhënie të caktuara parashikohet se në kontestet
kundër personit fizik apo personit juridik që ka selinë në botën e jashtme, për
detyrimet që kanë lindur në RSFJ ose të cilat duhet të kryhen në territorin e
RSFJ, ekziston kompetenca e Gjykatës së RSFJ nëse ky person ka në territorin
e RSFJ përfaqësinë e vet ose kur në RSFJ ndodhet selia e organizatës së punës
së bashkuar, së cilës i është besuar ushtrimi i punëve të tij. Në rastin konkret
debitori nuk e ka as përfaqësinë e as selinë në territorin e Kosovës.
Kompetenca absolute - juridiksioni i Gjykatës është prezumimi
themelor procedural për dhënien e mbrojtjes gjyqësore. Rrethana që për
zgjidhjen e çështjes konkrete juridike nuk është kompetente asnjë Gjykatë e
rregullt e as ndonjë Gjykatë tjetër e veçantë në Kosovë, del se aktvendimi është
marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe
dispozitave të procedurës përmbaruese, e cila si pasojë ka prishjen e
aktvendimit.
Në bazë të asaj që u tha e me zbatimin e nenit 369 par.2 të LPK, u vendos
si në dispozitiv të këtij aktvendimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË
Ae.nr.33/2005, datë 25.05.2005
Kryetare e kolegjit,
Shahdane Agani
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi kërkesen për mbrojtje të
ligjshmërisë - Neni 137 (1) KPK - plaçkitje - prishen aktgjykimet
rigjykim - Neni 419 LPP - Neni 424 LPP - lirim nga paraburgimi]
Prokurori Publik Ndërkombëtar i ZPPK-së paraqiti kërkesë për mbrojtjen e
ligjshmërisë kundër aktgjykimeve të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë dhe
Gjykatës Supreme të Kosovës, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e
Qarkut dhe Gjykata Supreme kishte zbatuar ligjin në mënyrë jo të drejtë dhe
kishte përcaktuar në mënyrë të pamjaftueshme faktet për shkak se nuk ka
përcaktuar identitetin e të akuzuarit dhe se rreshtimi identifikues nuk është
mbajtur fare siç parashihet me ligj.
I akuzuari është akuzuar për plaçkitje, është shpallur fajtor dhe është dënuar
me dy vjet burg.
Gjykata Supreme gjeti se gjykata e shkallës së parë nuk ka identifikuar provat
materiale dhe nuk ka prezentuar të akuzuarin para palës së dëmtuar për
identifikim, siç parashihet me nenin 233 të Ligjit të Procedurës Penale. Së
këndejmi, Gjykata Supreme gjeti kërkesën e Prokurorit Publik Ndërkombëtar
si të bazuar.
PKL Nr. 4/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, duke vepruar si Gjykatë e
Shkallës së Tretë në seancën e kolegjit të përbërë nga gjyqtari ndërkombëtar
Tudor Pantiru, kryetar, gjyqtarët profesionistë Riza Loci, Miftar Jasiqi, Zait
Xhemajli dhe Fejzullah Hasani, anëtar, me Eriona Brading, procesmbajtëse, në
lëndën penale kundër të akuzuarit L. K. të shpallur fajtor për vepër penale të
plaçkitjes nga neni 137, paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës (KPK) duke
shqyrtuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të prokurorit publik
ndërkombëtar të Prokurorisë Publike të Kosovës kundër aktgjykimit të
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, datë 20 shtator 2003 dhe aktgjykimit të
Gjykatës Supreme të Kosovës (Gjykata e Shkallës së Dytë) datë 30 janar 2003,
në seancën e mbajtur më 6 prill 2004, morri këtë,
AKTGJYKIM
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P. Nr. 240/2001, datë 20 shtator
2002 dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Ap. Nr. 267/2002, datë 30 janar
2003 prishen dhe lënda i kthehet Gjykatës së Qarkut në Prishtinë për rigjykim
nga një kolegj me përbërje të ri të gjyqtarëve.
345

Paraburgimi i të pandehurit L. K., shqiptar i Kosovës, lindur më 22 qershor
1976 në fshatin Sibovc, Obiliq, emri i nënës Hajrie, emri i babës A., me
vendbabim në adresën rruga e Obiliqit Në. 35, Mitrovicë, i martuar, me dy
fëmijë, në gjendje të varfër ekonomike, pa dënime paraprake, që gjendet në
paraburgim që nga 19 janari 2004 HIQET dhe lirohet menjëherë nga
paraburgimi.
Arsyetimi
Më 14 nëntor 2001, gjyqtari hetues filloi hetimet gjyqësore në këtë rast me
kërkesë të prokurorit publik të qarkut në Prishtinë.
Më 27 dhjetor 2001, prokurori publik i qarkut të Prishtinës ngriti aktakuzën
kundër të akuzuarit L. K.. Aktakuza pohon se i akuzuari L. K. kishte sulmuar dy
studente më 4 shtator 2001 në lagjen Ulpiana në Prishtinë, afër konviktit të
studentëve natën vonë. Ai siç pohohet kishte për qëllim përfitimin e paligjshëm
material dhe thuhet se ka sulmuar dhe kishte përdorur dhunë kundër dy
motrave E. dhe F. M.. Ai kishte hedhur F. M. për toke duke e goditur me grusht
dhe pastaj ia kishte vjedhur çantën nga ajo në të cilën ndodhej një telefon Nokia
95 marka gjermane në para të gatshme dhe kartelën e identifikimit.
Më 20 shtator 2002, Gjykata e Qarkut në Prishtinë shpalli fajtor të akuzuarin siç
parashihet në hyrjen e këtij aktgjykimi. Të akuzuarit iu shqiptua dënimi me dy
vjet burg dhe u urdhërua të rikompensojë shumën prej 95 DM E. M..
Më 15 tetor 2002, avokati mbrojtës i të akuzuarit paraqiti ankesë pranë
Gjykatës Supreme kundër aktgjykimit të shkallës së parë për shkak të
vërtetimit të gabuar dhe jot ë plotë të gjendjes faktike (referencë: pronësia dhe
lidhja e të akuzuarit me telefonin mobil të vjedhur), zbatimit të gabuar i ligjit të
zbatueshëm (bazuar në saktësinë e deklaratave të dëshmitarëve) dhe vendimit
për dënim. Ai propozoi se i akuzuari duhet të lirohet nga akuza.
Më 30 janar 2003, duke vendosur mbi ankesën e sipërpërmendur të avokatit
mbrojtës, Gjykata Supreme e Kosovës refuzoi ankesën si të pabazuar dhe
vërtetoi aktgjykimin dhe pranoi propozimin e Prokurorisë Publike të Kosovës.
Gjykata gjeti se deklaratat e palës së dëmtuar dhe raporteve të policisë përkitazi
me gjendjen faktike që është vlerësuar në mënyrë të drejtë dhe Gjykata e
Qarkut ka gjetur në mënyrë të drejtë elementet e veprës penale të plaçkitjes si të
pranishme. Më tutje Gjykata deklaroi se pohimet që kanë të bëjnë me zbatimin
e gabuar të ligjit të zbatueshëm nuk janë të bazuara dhe se Gjykata e Shkallës së
Parë kishte caktuar dënimin duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese të të
pandehurit.
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Më 9 qershor 2003, i pandehuri iu drejtua Gjykatës së Qarkut dhe kërkoi
zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit duke thënë se ai nuk e ka kryer veprën
penale për të cilën është shpallur fajtor për shkak se në natën kritike gjendej në
Mitrovicë.
Më 6 tetor 2003, Prokurori Publik i Qarkut të Prishtinës paraqiti propozim se
kërkesa e sipër cekur e të akuzuarit për një dënim më të lehtë duhet të refuzohet
si e pabazuar duke thënë se Gjykatat e Shkallës së Parë dhe të dytë kanë bazuar
aktgjykimet e tyre në deklaratat e të akuzuarit.

rreshtimi identifikues apo ndonjë proces tjetër. Për shkak se kjo procedurë e
identifikimit kishte të meta që në fazën e hetimeve të rastit, të bazuarit në këtë
dëshmi në fazën e gjykimit gjithashtu përmban të meta dhe është e
parëndësishme. Krahas kësaj, nuk ka dëshmi të tjera që janë prezantuar në
mbështetje të veprës së kryer penale. Aktgjykimi bazohet plotësisht në
identifikimin me të meta të të akuzuarit.

Prokurori Publik Ndërkombëtar të Prokurorisë Publike të Kosovës në
kërkesën e tij për mbrojtjen e ligjshmërisë me datë 9 mars 2004 dhe siç është
ndryshuar më tutje më 30 mars 2004, propozoi se duke marrë parasysh
procedurat jo të duhura për vlerësimin e dëshmive kundër të pandehurit, dy
aktvendimet e Gjykatave të Shkallës së Parë dhe të Dytë duhet të prishen dhe
lënda duhet të kthehet për rigjykim. PPK-ja deklaroi se si Gjykata e Qarkut
ashtu edhe Gjykata Supreme kishte zbatuar ligjin në mënyrë të padrejtë dhe
kishte provuar në mënyrë të pamjaftueshme faktet. Faktet nuk kanë konstatuar
në mënyrë të kënaqshme identitetin e kryesit të veprës penale për shkak se palët
e dëmtuara nuk ishin në gjendje të identifikojnë të akuzuarin dhe rreshtimi i të
akuzuarve siç kërkohet me ligj nuk ishte mbajtur fare. PPN i PPK-së më tutje
propozoi lirimin e të pandehurit nga paraburgimi.

Gjykatat e të dyja shkallëve kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit
233 të ligjit të procedurës penale që kërkon që kur është e nevojshme që të
vërtetohet nëse dëshmitari e njeh personin ose sendin “kërkohet nga ai që së
pari t'i përshkruajë dhe të paraqesë shenjat sipas të cilave dallohen e pastaj i
tregohen për njohje së bashku me personat tjerë që ai nuk i njeh, respektivisht
kur kjo gjë nuk është e mundur, së bashku me sendet e llojit të njëjtë.”
Për shkak se aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë bazohet plotësisht në
identifikimin me të meta të të akuzuarit ai nuk qëndron dhe si i tillë duhet të
prishet. Gjithashtu duhet të prishet edhe aktvendimi i Gjykatës Supreme me të
cilin pranohet aktgjykimi i gabuar i gjykatës së shkallës së parë.
Nga sa u tha më lartë, në pajtim me nenet 419 deri 424 të LPP-së, u
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS
PKL Nr. 4/2004, 6 prill 2004

Vlerësimi i Gjykatës Supreme
Pas shqyrtimit të aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut, aktvendimi i Gjykatës së
Shkallës së Dytë si dhe materialet e shkresave të lëndës kjo Gjykatë gjen se si
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Prishtinës, P. Nr. 240/2001 datë 20 shtator
2002 dhe aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. Nr. 267/2002 datë 30
janar 2003 duhet të prishet dhe lënda duhet të kthehet Gjykatës së Qarkut të
Prishtinës për rigjykim nga një kolegj me përbërje të re.

Procesmbajtëse

Kryetari i kolegjit

Eriona Brading

Tudor Pantiru

Gjykata Supreme e Kosovës gjen se Gjykata e Shkallës së Parë në marrjen e
aktgjykimit nuk ka identifikuar në mënyrë të drejtë provat materiale p.sh
telefonin mobil. Nga materialet që ndërlidhen me hetimet dhe procesverbali i
shqyrtimit kryesor, nuk u bë e qartë nëse telefoni që iu është prezantuar palëve
të dëmtuara është në vërtetë telefoni i vjedhur. Nga palët e dëmtuara nuk është
kërkuar që të identifikojnë telefonin që iu është prezantuar atyre, e cila në fakt
është identifikuar nga vëllai i tyre një oficer i SHPK-së. Më tutje nuk ka
informata që janë prezantuar se si dhe bazuar në çfarë veçori specifike telefoni
është njohur. Në anën tjetër materialet e shkresave të lëndës sugjerojnë se
telefoni ishte gjetur tek një i dyshuar tjetër i cili ishte hetuar për plaçkitje të
veturave në të njëjtën kohë sikurse edhe i akuzuari.
Më tutje, i akuzuari nuk ishte prezantuar si duhet para palëve të dëmtuara për
qëllime të identifikimit siç parashihet nga ligji i procedurës penale, p.sh
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi ligjin penal - ankesë - Neni 30 (1)
((1, 3, 5)) LPK Neni 22 LPJ - Neni 8.2 dhe 8.6 UNMIK Reg. 2001/7- vrasje
në bashkëpjesëmarrje - tentim vrasje në bashkëpjesëmarrje - pronësi,
kontroll dhe posedim të armës pa leje - ankesa e pranuar pjesërisht]

Zveçani, datë 24 janar 2005 dhe Miodrag Brkljaç, datë 25 janar 2005 paraqitur
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë P Nr. 150/2004 datë 14
dhjetor 2004, morri këtë

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut të
Mitrovicës, duke u thirrur në bazat ligjore të nevojshme për paraqitjen e
ankesës.
Prokurori Publik paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut të
Mitrovicës, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut ishte e
obliguar të caktojë dënimin individual për secilën pikë të aktakuzës. I akuzuari
është akuzuar dhe shpallur fajtor siç parashihet me nenin 48 (1) të LP RFJ-së
dhe nenin 71 të KPPPK-së.
I akuzuari ishte akuzuar për tre akuza të vrasjes, dy akuza të tentim vrasjes dhe
posedimit të paligjshëm të armëve, është shpallur fajtor dhe është dënuar me
15 vjet burg.
Gjykata Supreme gjeti se aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë ishte në
kundërshtim me vlerësimin e dëshmive. Gjykata e Qarkut bazoi vendimin për
shpallje të fajësisë në dëshminë e dhënë e gjyq e cila dukej të ishte jo e
arsyeshme apo Gjykata nuk e kishte pasqyruar në aktgjykim konsideratën e
nxjerrë nga kjo dëshmi. Gjykata Supreme gjeti se dënimi i shqiptuar kundër të
akuzuarit ishte adekuat duke marrë parasysh shkallën e rrezikut të krimit. Së
këndejmi, Gjykata Supreme gjeti kërkesën e avokatit mbrojtës si pjesërisht të
bazuar.

AKTGJYKIM
1. Ankesat e avokatit mbrojtës pranohen pjesërisht ashtu që
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë prishet dhe lënda
kthehet për rigjykim nga një kolegj tjetër përkitazi me pjesët si në
vijim:
i.

ii.
iii.
iv.

AP KZ 110/2005
v.

NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarja
Agnieszka, kryetar, Tudor Pantiru dhe Fejzullah Hasani, anëtar, me Tamara
Brnetic, procesmbajtës, në lëndën penale C No.150/2004 kundër të akuzuarit
D. M., i akuzuar në tre pika të aktakuzës për vepër penale të vrasjes në
bashkëpjesëmarrje me të tjerët nga neni 30 (2) pikat (1), (3) dhe (5) të Ligjit
Penal të Kosovës në lidhje me nenin 22 të Ligjit Penal të Jugosllavisë; në dy
pika për tentim vrasje në bashkëpjesëmarrje me të tjerët siç parashihet me
nenin 30 (2) pikat (1), (3) dhe (5) të Ligjit Penal të Kosovës në lidhje me nenet
19 dhe 22 të Kodit Penal të Jugosllavisë dhe në një pikë për pronësi, kontroll
dhe posedim të armës duke mos pasur leje të vlefshme për armëmbajtje për
këtë armë siç parashihet me nenin 8.2 në lidhje me nenin 8.6 të Rregullores së
UNMIK-ut 2001/7 (për Autorizimin e Posedimit të Armëve në Kosovë); duke
vendosur mbi ankesat e Prokurorit Ndërkombëtar të Qarkut në Mitrovicë Paul
Flynn, datë 27 janar 2005, dhe avokatit mbrojtës Ljubomir Pantovic nga
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vi.

Akuzën për vrasje të B. R. në bashkëpjesëmarrje
me të tjerët siç parashihet me nenin 30 (2) pikat (1), (3) dhe
(5) të Ligjit Penal të Kosovës në lidhje me nenin 22 të Kodit
Penal të Jugosllavisë
Akuzën për vrasje të N. R. në bashkëpjesëmarrje me të tjerët siç
parashihet me nenin 30 (2) pikat (1), (3) dhe (5) të Ligjit Penal të
Kosovës në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal të Jugosllavisë
Akuzën për vrasje të H. R. në bashkëpjesëmarrje me të tjerët siç
parashihet me nenin 30 (2) pikat (1), (3) dhe (5) të Ligjit Penal të
Kosovës në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal të Jugosllavisë
Akuzën për tentim vrasje të S. R. në bashkëpjesëmarrje me të
tjerët siç parashihet me nenin 30(2) pikat (1), (3) dhe (5) të Ligjit
Penal të Kosovës në lidhje me nenet 19 dhe 22 të Kodit Penal të
Jugosllavisë.
Akuzën për tentim vrasje të A. R. në bashkëpjesëmarrje me të
tjerët siç parashihet me nenin 30(2) pikat (1), (3) dhe (5) të Ligjit
Penal të Kosovës në lidhje me nenet 19 dhe 22 të Kodit Penal të
Jugosllavisë
Dënimit unik.

2. Pjesa e mbetur e ankesës së avokatit mbrojtës hedhet poshtë dhe
aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut vërtetohet pjesërisht në vendimin për
dënim për akuzën për posedim të armës duke mos pasur në
posedim lejen për armëmbajtje për atë armë siç parashihet me
Rregulloren e UNMIK-ut 2001/7.
Arsyetimi
I. Çështjet pranë Gjykatës Supreme
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Më 14 dhjetor 2004, kolegji i Gjykatës Supreme të Kosovës të Mitrovicës/K.
Mitrovica shpalli aktgjykimin kundër të akuzuarit D. M., me të cilën ai shpallet
fajtor për tri akuza të vrasjes, dy akuza të tentim vrasjes (me shpallje fajtor për
vrasje të shumëfishtë sipas nenit 30 (3) të LPK-së) dhe një akuzë për posedim
të paligjshëm të armëve. Më tutje të akuzuarit i shqiptohet dënimi unik me 15
vjet burgim dhe gjoba prej 800 euro.

PPK-ja u pajtua me palën mbrojtëse se ekziston shkelje e procedurës penale
nga neni 403 paragrafi 1 pika 12 për shkak se dispozitivi është në kundërshtim
me arsyetimin e aktgjykimit.

Avokati mbrojtës paraqiti dy ankesa në emër të të akuzuarit duke u thirrur në të
gjitha bazat ligjore për ankesë.
Në lidhje me pikat prej 1 deri në 5 të aktgjykimit avokati mbrojtës propozoi
inter alia se dispozitivi I aktgjykimit është në kundërshtim me bazat e
aktgjykimit. Përderisa është gjetur në dispozitiv se i akuzuari ishte njëri nga
anëtarët e grupit që ka sulmuar fshatin Studine dhe më tutje është shpallur
fajtor për pikat 1 deri në 5 të aktakuzës në të njëjtën kohë në arsyetim spikatet
se besueshmëria e dëshmive të dhëna nga dëshmitarë përkatës “duket të vihet
në pikëpyetje seriozisht” (faqe 21). Më tutje përfundohet në arsyetim se qasja e
duhur përkitazi me dyshimet e shumta për dëshmitë inkriminuese do të ishte
zbatimi i parimit “in dubio pro reo” siç parashihet në nenin 3, paragrafi 2
KPPPK-së. Pala mbrojtëse ofroi argumente shtesë përkitazi me besueshmërinë
e dëshmive inkriminuese të paraqitura gjatë gjykimit.

Më tutje, PPK-ja u pajtua me Prokurorin Publik se duke pasur parasysh faktet e
përcaktuara në dispozitiv se i akuzuari ka kryer tre vepra penale të vrasjes dhe
dy tentim vrasje dënimi me 20 vjet burgim siç parashihet në nenin 30, paragrafi
2 I LPK-së në lidhje me nenin 38, paragrafi 3 KP RFJ-së dhe nenit 1.5 të
Rregullores së UNMIK-ut 1999/24 dhe nenit 4, paragrafi 2 LP RFJ-së do të
arsyetohej. Aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë përmban të meta për
shkak se trupi gjykues ka dështuar të caktojë dënimet e ndara për secilën vepër
penale sipas pikave 1 5 të aktakuzës për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor
siç parashihet me nenin 48, paragrafi 1 i KP RFJ-së
Në fund, PPK-ja rekomandoi Gjykatës Supreme që të pranojë ankesat e të dyja
palëve, prish aktgjykimin dhe kthen lëndën në rigjykim.
2. Vlerësimi i Gjykatës Supreme
Përkitazi me pikat 1 deri 5 të përfshira në aktgjykim

Sa i përket pikës 6 të aktgjykimit pala mbrojtëse propozoi se trupi gjykues ka
vepruar në shkelje të nenit 376 të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të
Kosovës (KPPPK) dhe duke e bërë një gjë të tillë ka shkelur të drejtën e palës
mbrojtëse siç parashihet me nenin 403 paragrafi 2 duke pranuar ndryshime në
aktakuzë përkundër faktit se nuk ka pasur ndryshime në rrethanat të cilat do të
arsyetonin një ndryshim të tillë. Më tutje, pala mbrojtëse thotë se trupi gjykues
ka shkelur ligjin penal duke zbatuar Rregulloren e UNMIK-ut 2001/7 në vend
të nenit 199 të LPK-së e cila do të duhet të zbatohej si ligj më i favorshëm për të
akuzuarin.
Palët ankuese paraqitën kërkesë pranë Gjykatës Supreme duke kërkuar lirimin
e të akuzuarit pas gjetjeve të duhura faktike dhe vlerësimit të dëshmive të
përmbajtura në arsyetim. Ata gjithashtu propozuan që aktgjykimi të prishet
dhe lënda të kthehet për rigjykim.
Në ankesën e Prokurorit Publik thuhet se në caktimin e dënimit unik trupi
gjykues ka dështuar që të zbatojë nenin 48, paragrafin 1 të KP RFJ-së i cili i
përgjigjet plotësisht nenit 71, paragrafit 1 të KPPPK-së. Në bazë të dyja
dispozitave gjykata është e detyruar që të caktojë dënime të ndara për secilën
pikë të akuzës për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor. Megjithatë trupi
gjykues caktoi vetëm një dënim unik fiks prej 15 vjet burgim për të gjitha
veprat penale sipas pikave 1 deri 5 të aktakuzës. Për këtë arsye aktgjykimi i
shpallur është në kundërshtim me nenin 48, paragrafin 1 të KP RFJ-së.
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Gjykata Supreme pajtohet me mbrojtjen dhe PPK-në se ekziston një
kundërshtim në kuadër të aktgjykimit të shkallës së parë. Ky kundërshtim ka të
bëjë me vlerësimin e trupit gjykues të dëshmisë së R. R. dhe se gjetjeve të
Gjykatës se e njëjta dëshmi mbështet vendimin për shpallje fajtor të të
akuzuarit për pikat 1 deri 5 të aktakuzës.
Në arsyetim të aktgjykimit trupi gjykues në mënyrë të duhur ka konstatuar
standardin e provës që kërkohet për shpallje të fajësisë: barra e provës bie mbi
ndjekjen penale, domosdoshmëria për shqyrtimin e veçantë të provave të
secilit dëshmitar, qasja ndaj kundërshtimeve ndërmjet dëshmive. Më tutje
Gjykata duke i kopjuar vetëm i numëroi rrethanat faktike të cilat e bëjnë
dëshminë e R. R. të pabesueshme: kundërshtime të rëndësishme ndërmjet
deklaratave në lidhje me të njëjtën ngjarje, dështimin për ta raportuar të
dyshimtin menjëherë policisë, mungesa e mbështetjes së qëndrueshme të
dëshmive me fakte shtesë. Edhe nëse supozojmë se këto rrethana janë
prezantuar në mënyrë të saktë në aktgjykim, logjika e thjeshtë na dikton që të
mos mbështetemi shumë në dëshminë e R. R.. Për këtë arsye aktvendimi i
Gjykatës së Shkallës së Parë për të mbështetur vendimin për shpallje të fajësisë
në këtë dëshmi duket të jetë joracionale apo rezulton nga konsideratat që nuk
janë të pasqyruara në aktgjykim.
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Në shqyrtimin e kërkesës së mbrojtjes për lirim të të akuzuarit, Gjykata
Supreme morri parasysh në mënyrë të duhur nenin 424 paragrafin 4 të KPPPKsë i cili thotë:

vetëm kur ekziston nevoja për të marrë apo përsëritur dëshmitë e marra paraprakisht. Është me
rëndësi të ceket se aktgjykimi i pruar si rezultat i seancës dëgjimore nuk konsiderohet si ndryshim i
aktgjykimit mirëpo si aktgjykim i ri. Në pajtim me parimin e të drejtës për rishikim nga gjykata e
shkallës së dytë, neni 430 parashikon në mënyrë të duhur të drejtën për ankesë kundër: [1]
aktgjykimit të ri të gjykatës së shkallës së dytë të pruar në bazë të dëshmive të prezentuara gjatë
seancës dëgjimore, paragrafi 1 pika 2; [2] ndaras të drejta për ankesë miratohet kur Gjykata e
shkallës së dytë ka ndryshuar aktgjykimin lirues të Gjykatës së shkallës parë dhe marr aktgjykim
dënues. Kjo e fundit ka të bëjë me vendimet reformuese ankimore të cilat merren sipas nenit 424
paragrafi 4 apo neni 426 paragrafi 1.

Neni 424
(4) Kur arsye e vetme për anulim të aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Parë
është vërtetimi i gabueshëm i gjendjes faktike dhe për vërtetim të drejtë të
gjendjes faktike kërkohet vlerësim tjetër i fakteve të vërtetuara pa mbledhur
prova të reja apo pa përsëritur provat e shqyrtuara, Gjykata e Shkallës së Dytë
nuk anulon aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, por vepron sipas nenit
426 të këtij Kodi.
Siç shihet këtu neni 424 paragrafi 4 KPPPK-së paraqet një risi të rëndësishme
në krahasim me LPK-në. Në bazë të LPK-së nenit 387 paragrafit 1 Gjykata e
Shkallës së Dytë duke aprovuar ankimin ndryshon me aktgjykim aktgjykimin
e shkallës së parë kur vërteton se faktet vendimtare dhe se duke marrë parasysh
gjendjen e vërtetuar faktike me aplikimin e drejtë të ligjit duhet nxjerrë
aktvendim tjetër. Një lloj dispozite ligjore ekuivalente me nenin 387 paragrafi
1 të LPK-së është ruajtur në kuadër të KPPPK-së në nenin 426 paragrafin 1.
Përderisa neni 424 paragrafi 4 kërkon nga Gjykata e Shkallës së Dytë në
mënyrë specifike se përderisa një gjë e tillë nuk kërkon marrjen e dëshmive, të
bëjë vlerësimet e veta faktike me qëllim të zëvendësimit të “vërtetimit të
gabueshëm të gjendjes faktike” të bërë nga Gjykata e Shkallës së Parë dhe së
këndejmi të marr një aktgjykim që reformon aktgjykimin e shkallës së parë.
Kjo gjykatë vëren se përderisa gjuha e kësaj dispozite nuk përdor shprehjen më
të mirë “vlerësim tjetër i fakteve të vërtetuara”, kuptimi normative i kësaj
dispozite është i qartë në frymën e interpretimit sistemor dhe qëllimit të ligjit. 1
Kjo duhet të kuptohet deri në atë masë ashtu që kur Gjykata e shkallës së parë
ka pranuar dëshmitë dhe vlerësuar besueshmërinë e tyre në mënyrë korrekte
mirëpo ka gabuar në nxjerrjen e përfundimeve faktike, Gjykata e shkallës së
dytë në marrjen e aktvendimit bazuar në të njëjtën dëshmi ka për mandate që të
vërtetojë faktet e lëndës në mënyrë të drejtë.
____________
1

Qartë hipoteza nga neni 424 paragrafi 4 mund të dallohet nga hipoteza e dalë nga neni 426 para1
përndryshe nuk do të kishte arsye që të ekzistojë neni 424 paragrafi 4 fare. Për më tepër neni 424
paragrafi 4 plotësohet me dispozitat tjera të KPPPK-së të cilat së bashku provojnë vendimin
legjislativ për t'i dhënë Gjykatës së shkallës së dytë kompetencë më të gjerë se ajo a paraparë në
LPP për vendimet reformuese. Për shkak se neni 424 paragrafi 4 ka të bëjë me situatat ku nuk ka
marrje të dëshmive, dhe gjithashtu për shkak se nuk kemi seancë dëgjimore, Gjykata e shkallës së
dytë bën përcaktimin e fakteve bazuar në provat e përmendura dhe vlerësuara nga Gjykata e
shkallës së parë. Kjo duhet të dallohet nga situata e adresuar nga neni 412 KPPPK, e cila përcakton
kushtet për mbajtjen e seancës dëgjimore pranë Gjykatës së shkallës së dytë është e mundshme
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Për shembull: Gjykata e Shkallës së Parë pranon dëshmitë nga dëshmitari
ekspert se vozitësi nuk ka mundur të parandalojë ndodhjen e aksidentit në
trafikun rrugor, pa marrë parasysh se sa shpejtë ka qenë duke vozitur për shkak
se kalimtari ka dalë para veturës. Përkundër kësaj dëshmie, Gjykata vërteton se
vozitësi ka përgjegjësi penale për shkaktimin e aksidentit për shkak se ka
tejkaluar kufizimin e shpejtësisë për atë zonë. Sipas nenit 387 paragrafi 1 i
LPK-së Gjykata e Shkallës së Dytë u detyrua që të prish aktgjykimin për shkak
të fakteve të vërtetuara në mënyrë jo të drejtë. Përderisa sipas nenit 424
paragrafi 4 në të njëjtën situatë Gjykata e Shkallës së Dytë është e detyruar që të
bëjë vërtetimin e vet të gjendjes faktike duke pasur parasysh se vlerësimi i
dëshmitarit ekspert nuk ngrit dyshime, liron të akuzuarin.
Konstruksioni juridik i përqafuar në nenin 424 paragrafi 4 është në pajtim me
parimin se Gjykata e Shkallës së Parë bën vlerësimin e dëshmive p.sh Gjykata e
cila ka bërë administrimin e dëshmive në mënyrë të drejtpërdrejt.
Në një rast të tillë Gjykata e Shkallës së Dytë nuk mund të zëvendësojë
Gjykatën e Shkallës së Parë në detyrën e saj parësore të vlerësimit të dëshmive.
Në bazë të kësaj sa i përket ndryshimit të aktgjykimit që kërkohet nga palët
ankimore kjo Gjykatë nuk është në gjendje të ta bëjë një gjë të tillë për shkak se
është e kufizuar nga paqartësia e vlerësimit të fakteve vendimtare të dëshmive
bërë nga Gjykatën e Shkallës së Parë. Në mënyrë të veçantë, Gjykatën e
Shkallës së Parë ka deklaruar se është mbështetur në dëshminë e R.R. duke e
vendosur lidhjen ndërmjet të akuzuarit dhe vendit të ngjarjes [faqe 5 dhe 24 e
versionit origjinal të aktgjykimit] përderisa disa faqe të aktgjykimit [6 deri në
22] ia ka kushtuar diskreditimit të kësaj dëshmie.
Sa i përket pikave 2, 4 dhe 5, krahas diskreditimit të dëshmisë së R. R.,
aktgjykimi i shkallës së parë vërtetoi mungesën e pranisë së elementeve të
domosdoshme të bashkëpjesëmarrjes penale në ngjarjet e pohuara.
Duke pasur parasysh kundërshtimet e sipërpërmendura në kuadër të arsyetimit
dhe ndërmjet arsyetimit dhe dispozitivit, prishja e aktgjykimit në pikat 1 deri 5
parashihet me nenin 403 paragrafi 1 pika 12 në lidhje me nenin 424 [1]
KPPPK-së. në këtë vazhdë ankesa e prokurorit publik mbetet e pashqyrtuar për
shkak se është zëvendësuar.
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Përkitazi me pikën 6
Gjykata e Shkallës së Parë shpalli fajtor të akuzuarin për posedim të
paligjshëm të armëve duke u bazuar në pranimin e faktit nga i akuzuari dhe
ndryshimeve në aktakuzë. I akuzuari deklaroi fajësinë e tij. Përderisa saktësia e
fakteve të pranuara nga i akuzuari
Nuk janë kontestuar në këtë lëndë penale, në arsyetimin e aktgjykimit Gjykata
e Shkallës së Parë diskuton nëse ndjekja penale ka qenë e autorizuar që të bëjë
ndryshime relevante në aktakuzë bazuar në nenin 376 të KPPPK-së. Gjykata e
Shkallës së Parë cek se e njëjta ngjarje përmendet në aktakuzën fillestare,
mirëpo në atë fazë i akuzuari ka mohuar të ketë pasur ndonjë lidhje me armën.
Gjykata e Shkallës së Parë vazhdoi më tutje të debatoi:
“çështja e cila qëndron para nesh është nëse ndryshimi i rrëfimit nga ana e të
akuzuarit rezulton në ndryshim të gjendjes faktike të përshkruar në aktakuzë.
[…]
Është e mundshme të interpretohet kjo dispozitë ligjore [neni 376] në atë
mënyrë ashtu që gjendja faktike e përshkruar në aktakuzë i referohet gjendjes
faktike bazuar në të cilën është ngritur aktakuzë apo akuza gjegjëse dhe asaj e
cila është përshkruar në aktakuzë. Në këtë drejtim përgjigja e të akuzuarit ndaj
gjendjes faktike duke e konfrontuar atë nuk e ndryshon gjendjen faktike dhe
çdo ndryshim në përgjigjen e tillë ndaj gjendjes faktike mundet të mos e
ndryshojë gjendjen faktike. Së këndejmi në këtë lëndë mund të përfundohet se
nuk ka ndryshim të gjendjes faktike ashtu siç është e përshkruar në aktakuzë.
Në anën tjetër ndryshimi në përgjigjen ndaj gjendjes faktike mund të shihet si
ndryshim i gjendjes faktike të cilin qëndrim e ka marrë vetë prokurori publik.
Duke marrë parasysh këtë gjendje të paqartësisë në interpretimin e kësaj
dispozite neni 3 (2) i Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës
mund të përdoret si udhëzues: […]
“(2) Mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për
çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal sipas këtij
Kodi interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij.”
.”
Nëse kjo dispozitë na ofron udhëzim atëherë paqartësia në interpretimin e
duhur të nenit 376 (1) përkitazi me ndryshimin e aktakuzës në këtë lëndë do të
zgjidhej në favor të të akuzuarit dhe gjetja Gjykatës do të ishte se prokurori
publik nuk plotëson rrethanat në bazë të të cilave aktakuzë e ndryshuar do të
mund të ngritej sipas këtyre dispozitave ligjore”.
Gjykata Supreme konsideron si në vijim:
Neni 3[2] KPPPK-së në të vërtetë thekson parimin in dubio pro reo sa i përket
çështjeve faktike dhe juridike.
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Sa i përket mëdyshjeve të natyrës faktike, ky parim ka traditë prej shekujsh
rezulton në mënyrë të drejtpërdrejt nga prezumimi i pafajësisë dhe thekson se
rregullën se faktet që janë të rëndësishme për shpalljen e fajësisë nuk mund të
prezumohen por duhet të provohen.
Sa i përket mëdyshjeve në lidhje me implementimin e ligjit, dispozita e nenit
3[2] të KPPPK-së është diçka e pazakonshme në sistemin e të drejtës civile për
shkak se në të zakonisht supozohet se akti legjislativ i ndërtuar në mënyrë të
duhur është i plotë, koherent, i qartë dhe përmbajtja e normës ligjore mundet
gjithmonë të vërtetohet nëpërmjet të zbatimit të rregullave të interpretimit që
është mu ajo çka Gjykatat duhet bërë. Për këtë arsye ngritët çështja se a praqet
neni 3[2] sui generis një udhëzues përkitazi me interpretimin e ligjit penal?
Sipas mendimit tonë, ajo nuk paraqet udhëzues. Një rregull e tillë mund të
justifikohet nëse KPPPK-ja do të qëndronte e vetme në sferën shoqërore të
cilës do t'i mungonte hierarkia e normave ligjore p.sh të cilës do t'i mungonin
veçoritë e sistemit juridik. Përderisa në sistemin juridik të Kosovës, duke marrë
parasysh Kornizën Kushtetuese dhe zbatueshmërinë e drejtpërdrejt të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj) rregulli in dubio pro
reo, siç i referohet zbatimit të ligjit penal është kryesisht një shtesë e cila
rezulton nga parimet ligjore të spektrit më të lartë dhe të barabartë.
Argumenti i parë që duhet spikatur është se si përkitazi me rrethanat faktike
ashtu edhe me ato ligjore rregulli 'në mëdyshje në favor të të akuzuarit' nuk
nënkupton çfarëdo mëdyshje e cila mund të na bie ndërmend mirëpo vetëm ato
mëdyshje të cilat ekzistojnë në mënyrë objektive dhe nuk mund të hiqen.
Lejimi i një kuptimi tjetër subjektiv të 'mëdyshjeve' do të lente mënjanë
qartësinë juridike dhe sundimin e ligjit duke e zëvendësuar atë me spekulime
dhe arbitraritet. Në marrëdhëniet faktike mëdyshjet nënkuptojnë çfarëdo
gjendje të paqartësisë e cila mbetet në mënyrë të arsyeshme pas shterjes së të
gjitha mjeteve të provimit të dëshmive. Në marrëdhëniet juridike mëdyshjet
nënkuptojnë çfarëdo paqartësie në lidhje me përmbajtjen e ligjit e cila mbetet
pas shterjes së të gjitha mjeteve të interpretimit ligjor: [1] gramatikor, [2]
sistemor dhe [3] teleologjik.
Sipas kësaj mund të kërkohet një rezultat i favorshëm për të akuzuarin në bazë
të 'mëdyshjeve' të ngritura në mënyrë subjektive të cilat në aspektin gjuhësor
janë të qarta dhe drejtpërdrejta siç shprehet edhe me maksimën latine clara ne
sunt interpretanda [e qarta nuk është objekt i interpretimit].
Folur në aspektin sistemor ne vërejmë se sistemi i ligjeve të zbatueshme në
lëndët penale përmban parime përkatëse të cilat në mënyrë eksplicite dhe
efektive mbrojnë interesin e të akuzuarit se që e bën referimi i paqartë i nenit 3
“mëdyshjes” dhe “në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij. Në sferën e të
drejtës penale mbrojtja kryesore rezulton natyrisht nga parimi nullum crimen,
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nulla poena sine lege (nuk ka dënim për veprën penale e cila nuk parashihet me
ligj) dhe përmbahet edhe në KEDNj dhe përsëritet në KPPPK. Në sferën e
procedurës penale ekzistojnë parime të shumta si të përgjithshme ashtu edhe
më specifike që përmbahen në KEDNj dhe shprehen në KPPPK të cilat
garantojnë të drejtat e të pandehurit si në vijim: prezumimi i pafajësisë, e drejta
për mbrojtje, e drejta për gjykim të drejtë, e drejta për liri, e drejta për jetë
private, e drejta për ushtrim paqësor të të drejtës në posedim etj. Këto parime të
përcaktuara dhe përkufizuara mirë dhe jo neni 3[2] drejtpërdrejt do të nxisnin
interpretimin sistemor të KPPPK-së në rast se gjuha e ligjit është e paqartë.

Duke e përcaktuar standardin e zbatimit të nenit 3[2] të KPPPK-së në
interpretimin e ligjit tani do të diskutojmë për çështjen e aktakuzës së
ndryshuar në lëndën përkatëse nga këndvështrimi i aspekteve vijuese: [1] çfarë
dispozita ligjore vlejnë për faktet e lëndës? [2] a ekziston paqartësi ligjore në
lidhje me zbatimin e këtyre dispozitave ligjore të cilat nuk mund të hiqen
nëpërmjet të interpretimit ligjor? dhe [3] nëse paqartësia ka të bëjë me të drejtat
e të pandehurit?
Aktgjykimi i shkallës së parë duket se spikat se përmbajtja e aktakuzës së
ndryshuar duhet të jetë objekt i kontrollit nga ana e trupit gjykues. Aktgjykimi
më tutje sugjeron se prokurori nuk ka plotësuar kushtet në bazë të të cilave
aktakuza e ndryshuar do të mund të ngritën sipas nenit 376 të KPPPK-së.
Aktgjykimi megjithatë nuk parasheh se cili do të duhej të ishte aktvendimi i
gjykatës në një situatë të tillë.

Më tutje, duhet të ceket se nëpërmjet të fjalëve të veta neni 3[2] flet për
interpretimin e shprehjes “në favor të të drejtave të të pandehurit sipas kodit në
fjalë”. Referimi që i bëhet të drejtave të të pandehurit në këtë kod si udhëzues
interpretues më tutje dëshmon se sa i përket shqetësimeve ligjore neni 3 [2]
duhet të shikohet si një 'mekanizëm i sigurisë' në vend se një udhëzues parësor
i interpretimit ligjor.
Kjo na shpie në argumentin i cili bazohet në qëllimin e ligjit: për shkak se neni
3[2] përkitazi me mëdyshjet ligjore ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave të të
pandehurit, mund të jenë të zbatueshme vetëm nëse janë të rëndësishme për
ushtrimin e të drejtave të tilla. Kjo nuk krijon të drejta shtesë dhe nuk mund të
përdoret për të nxjerrë efekte përfituese të cilat nuk do të ishin legjitime sipas
nocionit të të drejtave të të pandehurit. Sipas kësaj mëdyshjet ligjore të cilat
kanë të bëjnë me çështjet teknike procedurale, të drejtat e palëve të treta, etj.,
nuk bijnë në kuadër të fushëveprimit të 'mëdyshjeve' të cilave u referohet neni
3[2].
Për shembull: Si rezultat i gabimit ligjor ekziston një përputhje e qartë
ndërmjet dispozitave që përkufizojnë kompetencën lëndore të gjykatave
komunale dhe të qarkut, nenet 21 dhe 23 të KPPPK-së, në atë se të dyja
përcaktojnë kompetencën e Gjykatave ndaj veprave penale për të cilat ligji
parasheh dënimin deri në pesë vjet burgim. Kjo jo konsistencë duhet të
eliminohet nëpërmjet të interpretimit, sidoqoftë nuk ekzistojnë baza për të
akuzuarin që të kërkojë njërën mënyrë apo tjetrën të interpretimit të
dispozitave kundërshtuese përderisa ka të drejtë për gjykatën e caktuar ai nuk
ka të drejtë që kompetenca ndaj tij të përcaktohet qoftë në nivel të Gjykatës
Komunale apo të Qarkut. Ngjashëm, neni 160 [1] 5 mund të ngrit mëdyshje
përkitazi me fushëveprimin e privilegjit të përcaktuar në këtë nen ne veçanti
nëse privilegji shtrihet deri në sekretin që mandatohet me kontratë? Kjo
mëdyshje mund të zgjidhet nëpërmjet të këndvështrimit që ngërthen qëllimin e
privilegjit, interesat ligjore të dëshmitarit kundrejt interesave të drejtësisë dhe
jo me këndvështrimin nëse një dëshmitar i veçantë do të jep dëshmi në favor
apo në dëm të të pandehurit për shkak se i pandehuri nuk ka të drejtë në
privilegjin përkatës.
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Para se të vazhdojmë të analizojmë këto pika në detaje është me rëndësi të ceket
se kjo çështje ndërlidhet me dy institute të ndara juridike ku që të dyja kanë të
bëjnë me ndryshimet e bazës faktike të aktakuzës: ndryshimi i aktakuzës sensu
stricto, siç parashihet në nenin 376 të KPPPK-së dhe zgjerimi i aktakuzës siç
parashihet në nenin 377 të KPPPK-së.
Ndryshimi sensu stricto i aktakuzës ndodh vetëm kur të gjitha ndryshimet e
aktakuzës kanë ndikim ligjor në rezultatin e procedurës, përderisa identiteti
historik i ngjarjeve të pohuara të ruhet, aktakuzë e ndryshuar ruan elementet
thelbësore të ngjarjes së përshkruar në aktakuzën fillestare. Ndryshimet e
aktakuzës adresojnë elementet të cilat janë vendimtare për ndonjë formë të
privilegjuar apo kualifikuar të veprës penale, e cila mund të ndikojë në formën
e fajësisë, formën e kryerjes së saj dhe formën e bashkëpjesëmarrjes. Në veprat
penale të ndërlikuara gjithashtu ndodh që ndryshimet që kanë të bëjnë me
çështjen e një apo më shumë veprave penale të pohuara në kuadër të të njëjtës
kornizë të gjendjes faktike, p.sh e.g., shumësia reale e disa veprave penale
kundrejt absorbimit apo shumësia reale e disa veprave penale kundrejt veprës
së zgjeruar penale. 2 Pas pranimit të faktit se ndryshimi duhet të ketë ndikim
ligjor ekziston një rezultat i cili nuk konsiderohet si ndryshim sensu stricto kur
ndryshimet e aktakuzës nuk ndikojnë në thelbin e akuzës, siç është fshirja,
shtimi apo ndryshimi i atyre pjesëve të cilat nuk paraqesin ndryshim të fakteve
apo rrethanave nga të cilat varet zbatimi i një rregullore të posaçme penale.
Këto ndryshime në vend të kësaj konsiderohen si harmonizim i aktakuzës me
detajet e reja të ngjarjes së pohuar. 3
Zgjerimi i aktakuzës ndodh kur prokurori bazuar në rezultatet e shqyrtimit
kryesor ia shton pikave të aktakuzës edhe një vepër e cila paraprakisht nuk ka
qenë e mbuluar me kornizën e gjendjes faktike të përshkruar në pikat fillestare
të aktakuzës dhe e cila nëse merret nga konteksti i procedurës që është në
zhvillim e sipër mund të ndiqet ndaras pa prekur në sferën e rei iudicatae.
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Në praktikë kufiri ndërmjet të ndryshimit sensu stricto dhe zgjerimit të
aktakuzës mund të provohet shumë vështirë. Është me rëndësi të posaçme sa i
përket veprave penale të ndërlikuara, siç janë veprat e vazhdueshme penale,
veprat e zgjeruara penale apo veprat të cilat për nga përkufizimi mund të
përmbajnë disa akuza specifike siç janë krimet e luftës, trafikimi me njerëz apo
terrorizmi. Në rastin përkatës është e qartë se i akuzuari nuk ka qenë fillimisht i
akuzuar për vepër penale të posedimit të paligjshëm të armëve; faktet relevante
janë përmendur në aktakuzën fillestare mirëpo pa ndonjë pikë formale të
aktakuzës në dispozitiv të saj. Sipas kësaj rastet e tilla kanë të bëjnë me
çështjen e zgjerimit të aktakuzës siç parashihet me nenin 377 të KPPPK-së, e jo
me ndryshimin sensu stricto nga neni 376.

vepra e zgjeruar penale është konstruksion ligjor e jo faktik. Në rastet e tilla identiteti i ngjarjes për
të cilën është ngritur akuza është gjetur si aq i qartë ashtu që gjykata konsideron se kjo nuk paraqet
tejkalim të akuzës penale edhe nëse Gjykata ka vendosur pa ndryshimin përkatës të aktakuzës,
Gjykata e Qarkut në Bitolë, K. 114/73, Gjykata Supreme e Serbisë, Kz. 140/65, Kreho, faqe 155
3
Lexo literaturën ligjore relevante që i përket institucioneve identike n ëish Jugosllavi, p.sh., Jovan
Pavlica, Miomir Lutovac, Komentaret e ligjit të procedurës penale, neni 337, Beograd, 1985;
Hajrija Sijercic-Colic; Drasko Vuleta, Malik Hadziomeragic Komentaret mbi ligjin e procedurës
penale, Sarajevë 1999

Të dyja këto institute juridike, ndryshimi dhe zgjerimi i aktakuzës kanë disa
elemente të përbashkëta. Që të dyja kanë të bëjnë me ndryshimet e bazës
faktike të aktakuzës dhe që të dyja sipas ligjit duhet të burojnë nga disa
elemente të risive të gjetura gjatë shqyrtimit kryesor dhe së fundi në të dyja
rastet kontrolli gjyqësor ndaj aktakuzës së ndryshuar apo zgjeruar është i
kufizuar. Ne do t'i diskutojmë infra kufijtë e kontrollit të pranueshëm sipas
rregullave të interpretimit gramatikor dhe sistemor. Ne gjithashtu marrim
parasysh se arsyeshmëria e të dyja rregullave edhe pse që të dyja realizojnë
qëllimin e mbrojtjes së efektshme është e ndryshme. Arsyeshmëria e nenit 376
është që të sigurojë që vepra për të cilën është ngritur akuza pasqyron në
mënyrën më të saktë dhe plotë ngjarjen e vërtetë nga e kaluara dhe në këtë
mënyrë ky nen zbaton të vërtetën objektive dhe ligjshmërinë [ndjekjen penale
të detyrueshme]. Nëse prokurori dështon që të ndryshojë aktakuzës sipas
rezultateve të procedurës së dëshmive, atëherë ndjekja penale rrezikon që
aktgjykimi të mos pasqyrojë të gjitha elementet e provuara të veprës penale,
veçanërisht ato që shkojnë në dëm të të pandehurit. Në të kundërtën,
arsyeshmëria e nenit 377 bazohet në ekonominë e procedurës penale. Dështimi
për të zgjeruar aktakuzën në një procedurë që është në zhvillim e sipër
nënkupton që vetëm me qëllim të çuarjes përpara të ndjekjes penale prokurori
duhet të ngritë një aktakuzë të re.
Të dyja nenet 376 dhe 377 përjashtojnë kontrollin gjyqësor të aktakuzës së
ndryshuar dhe të zgjeruar në regjimin e procesit të konfirmimit të aktakuzës.
Më parë në bazë të LPP-së çështja e papranueshmërisë së zmbrapsjes së
aktakuzës parashihej në mënyrë eksplicite nëpërmjet të aktakuzës së zgjeruar
_____________
2

P.sh kur prokurori ngrit aktakuzën për vepër penale të zgjeruar të vjedhjes së rëndë mund të
ndryshojë akuzën për dy vepra penale të ndara; ngjashëm, kur aktakuza fillestare kualifikon disa
vepra penale të mashtrimit të personave të ndryshëm si vepra penale individuale të mashtrimit,
mund të ndryshohet ashtu që këto vepra të bashkohen në një vepër penale të zgjeruar të mashtrimit
dhe anasjelltas vepra e kualifikuar në aktakuzë si një vepër e zgjeruar penale e mashtrimit mundet
pas ndryshimit të aktakuzës të përshkruhet si disa vepra penale të ndara të mashtrimit. Megjithatë
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[neni 338 LPP-së], përderisa sa i përket aktakuzës së ndryshuar [neni 337],
mundësia e kontestimit të aktakuzës së ndryshuar nga i pandehuri ishte
përjashtuar nga literature juridike.4 Fakti se KPPPK-ja ka një qëndrim madje
edhe më të fuqishëm se LPP-ja kundrejt kontrollit gjyqësor ndaj ndryshimeve
të aktakuzës bën me dije për një vendim legjislativ të ndërgjegjshëm që kjo
çështje të lihet në domenin e prokurorit. Është e arsyeshme për shkak të arsyeve
të paraqitura në vazhdim:
Së pari ne vërejmë se funksioni i procesit të konfirmimit të aktakuzës është që
të parandalojë situatat në të cilat i pandehuri do të konfrontohej në mënyrë
publike me akuzat e pabaza apo ato që përmbajnë të meta dhe eliminojë nga
sistemi i administrimit të drejtësisë rastet e tilla jomeritore para se të arrijnë në
faqen e shqyrtimit kryesor. Në pajtim me këtë fazë të procedurës para se
dëshmitë të administrohen edhe formalisht gjatë shqyrtimit kryesor, vlerësimi i
akuzës në seancën e konfirmimit bëhet në bazë të standardit të provës e cila
kërkohet për aktakuzë dhe së këndejmi i referohet vetëm gjasës së shkallës së
lartë. Prezantimi i provave të reja përjashtohet [neni 314(6)]. Për këtë arsye
pranimi i aktakuzës gjatë seancës së konfirmimit nuk paraqet paragjykim për
vlerësimin e më pastajmë të dëshmive nga ana e trupit gjykues. Në anën tjetër
me qëllim të zbatimit të kontrollit të konfirmimit të aktakuzës ndaj akuzave të
ndryshuara apo zgjeruara kërkon nga kolegji që të vlerësojë dëshmitë e
prezantuara gjatë gjykimit. Një vlerësim i tillë i bërë para procesit të këshillimit
dhe votimit të trupit gjykues sipas të gjitha gjasave rezulton në një paragjykim
të kësaj pjese të dëshmisë apo madje edhe të rezultatit përfundimtar të rastit
përderisa lë mënjanë shqetësimet përkitazi me mbrojtjen e të pandehurit nga
akuzimet publike. Në fund, nuk ekziston ndonjë interes legjitim nga ana e të
pandehurit që do të kërkonte një proces të konfirmimit të aktakuzës së
ndryshuar.
Së dyti, kontrolli gjyqësor sipas detyrës zyrtare i akuzave bazohet në postulatin
e ekonomisë së procedurës penale parandalon angazhimin e tërë aparatit të
shqyrtimit kryesor në rastet të cilat përmbajnë të meta apo nuk përmbajnë fakte
të mjaftueshme. Në fazën e shqyrtimit kryesor kur procedurat të jenë përparuar
deri në fazën e procedurës së prezantimit të dëshmive dhe dëshmitë në të cilat
mbështetet prokurori janë administruar paraprakisht këto shqetësime nuk janë
të pranishme më përderisa shqetësimet që kanë të bëjnë me përshpejtimin e
procedurës dhe shmangies së paragjykimit mbeten të vlefshme. Në përfundim
ne gjejmë se në fazën e shqyrtimit kryesor shqetësimet e sipër_______
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Sa i përket nenit 377 lexo: Branko Petriçin, Komentaret mbi Ligjin e Procedurës Penale, Beograd
1988: “Nëse aktakuza është ndryshuar në mënyrë gojore [paragrafi një], apo me shkrim [paragrafi
dy] nuk lejohet paraqitja e ankesës/propozimit kundër aktakuzës së ndryshuar”; Jovan Pavlica,
Miomir Lutovac, Ibidem: “`kur aktakuza ngritët pas shtyrjes së shqyrtimit kryesor është e
detyrueshme të përcjellët aktakuza e re tek i akuzuari; megjithatë i akuzuari nuk ka të drejtë të
paraqes ankesë kundër saj gjithashtu”; Hajrija Sijercic-Colic; Drasko Vuleta,
Malik
Hadziomeragic, Ibidem: “nuk lejohet zmbrapsja e aktakuzës së tillë të [ndryshuar]”.

4

për shkak të gjendjes faktike [të parashikuara në këtë nen] i cili nuk ka të bëjë vetëm me mbledhjen
e fakteve objektive mirëpo gjithashtu edhe me përfundimet për kuptimet e këtyre rrethanave
bazuar në vlerësimin e lirë subjektiv. Përkitazi me këtë, edhe kur rezultatet e dëshmive të
prezantuara nuk tregojnë se gjendja faktike është ndryshuar, përfundimi për gjendjen ligjore të
fakteve mund të ndryshohet për shkak të pikëpamjes së ndryshme të prokurorit në lidhje me
dëshmitë e prezantuara që është rezultat i drejtpërdrejtshmërisë fuqimisht të shprehur dhe diskursit
kontradiktor dhe gojor gjatë shqyrtimit kryesor që rezulton me ndryshim në mendimin e tij.”

cekura parandaluese për shkak të të pandehurit qartazi janë lënë mënjanë duke
lejuar që seanca e konfirmimit në këtë fazë të rezultojë në një shterje të
gjykimit.
Ne kemi diskutuar për arsyeshmërinë e eliminimit të seancës së konfirmimit në
pjesën për nenin 376 dhe 377 me qëllim të demonstrimit se të njëjtat premisa
vlejnë për çështjen e shqyrtimit nëse në këtë rast konkret ndryshimi i aktakuzës
me të vërtetë justifikohet në aspektin objektiv me elemente të reja faktike të
konstatuara nga shqyrtimit kryesor.
Ne vërejmë se një ekzaminim i tillë nuk parashihet me gjuhën e ligjit, dhe as që
do të ishte në pajtim me sistemin e procedurës penale. Sistemi juridik e trajton
prokurorin si palë e cila ushtron kontroll ndaj ndjekjes penale. Në mënyrë
përjashtimore, ligji parandalon ndryshimin e aktakuzës para fillimit të
procedurës së dëshmive e cila realizon qëllimin e disiplinimit të prokurorit në
momentin e ngritjes së aktakuzës dhe shmangies së përsëritjes së seancës së
konfirmimit. Në një gjykim rrjedha e së cilës veç ka përparuar nuk ekziston
ndonjë arsyetim për ashpërsimin e akuzave dhe prurjes së tyre deri në atë
gjendje ashtu që e bëjnë gjendjen faktike jo të plotë dhe të gabuar. Duke i lejuar
Gjykatës që të ndërhyjë në ndryshimin e aktakuzës ne mohojmë funksionin e
ndjekjes penale dhe funksionin që e luan trupi gjykues.
Gjykata Supreme vëren se pas eliminimit të dispozitës së nenit 355 të LPP-së
nga sistemi mund të mbështetet fakti se Gjykata nuk është e lidhur për të gjitha
detajet e veprës së pohuar dhe është e lejuar që të gjejë ndryshe nga përshkrimi i
veprës penale në aktakuzë. Ne gjithashtu jemi të vetëdijshëm se në kuadër të
LPP-së jurisprudenca veç kishte evoluar në këtë drejtim. 5 Megjithatë përderisa
autonomia të cilën duhet ta ketë gjykata në marrjen e vendimit përfundimtar të
rastit është çështje për diskutim ne konsiderojmë se në një procedurë në të cilën
vlen parimi i kontradiktoritetit trupi gjykues nuk duhet të shfrytëzojë
oportunitetin e tij për të formësuar parashtresat e prokurorit. Ky qëndrim
mbizotëron gjithashtu edhe në literaturë, 6 duke vënë një theks të posaçëm në
mendimin subjektiv të ndjekjes penale sa i përket vlerësimit të fajeve që janë
vendimtare për aktakuzën.
_________

Në përmbledhje të kësaj, ne gjejmë se kontrolli gjyqësor i aktakuzës së
ndryshuar është i kufizuar në përcaktimin e pranueshmërisë formale të akuzës
së sapo formuluar në aspektin e kompetencës lëndore, kompetencës së
prokurorit dhe pranisë së elementeve thelbësore të aktakuzës, 7 ai megjithatë
nuk shtrihet përtej bazës faktike të ndryshimit të aktakuzës.

5

Praktika gjyqësore lejon, duke mos i'u përmbajtur në mënyrë strikte formulimit të LPP-së,
mundësinë e shpalljes fajtor të pandehurit për vepër penale më të lehtë që përfshihet në kuadër të
veprës penale të përshkruar në aktakuzë; lexo për më shumë komentaret , neni 346 paragrafi 1.
6
Branko Petric, Ibidem: “Gjykata mund të hedh poshtë ndryshimet e aktakuzës për shkak se një gjë
e tillë bie në kuadër të domenit të lirisë së prokurorit, dhe sa i përket prokurorit, ai është i detyruar
nga neni 17[2] dhe 45[1], ndërlidhur me parimin e ligjshmërisë”; gjithashtu: Hajrija SijercicColic; Drasko Vuleta, Malik Hadziomeragic, Ibidem: “Gjykata mundet të refuzojë ndryshimin e
aktakuzës, për shkak se kjo është e drejtë e prokurorit të autorizuar…prokurori ka pushtet të tillë
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Çështja tjetër që duhet adresuar është vlefshmëria e argumenteve të njëjta sa i
përket zgjerimit të aktakuzës siç parashihet me nenin 387 të LPP-së. Nga gjuha
e nenit 377 rezulton se Gjykata mundet të gjykojë një lëndë të re apo të bie
vendim për një gjykim të ndarë të rastit duke u përqendruar përsëri në
ekonominë e procedurës penale. Asnjë vendim tjetër gjyqësor nuk autorizohet.
Një gjë e tillë duket të ketë qenë mendim që ka mbizotëruar në komentaret
ligjore të LPP-së. 8 Ne vërejmë faktin se juristët dhe gjykatat kishin përqafuar
qasje të ndryshme përkitazi me çështjen e fushëveprimit të lejueshëm të
kontrollit gjyqësor të paraparë me LPP duke pasur dallime vetëm në elementet
se faktet që I ka pasur të njohur paraprakisht prokurori mund të shërbejnë si
bazë për zgjerimin e aktakuzës 9 apo nëse gjykata mund të hedh poshtë
aktakuzën e zgjeruar deri në atë masë ashtu që të zëvendësojë de facto akuzën e
vjetër me një të re.10 Ne megjithatë konsiderojmë se në rastin e kodeve të fundit
ligjvënësi ka vendosur që të mos përqafojë më pikëpamjet në fjalë.

__________
7

Sipas mendimit tonë, një ndryshim i tillë që e bën aktakuzën të pakuptueshme në aspektin e
elementeve të pohuara të veprës penale duhet të refuzohen në bazë të nenit 83 [3] KPPPK në
situatat e tilla gjykata e shkallës së parë vazhdon procedurën sipas aktakuzës së vjetër.
8
Branko Petric, Ibidem, neni 338: “Gjykata mund të mos kufizojë prokurorin në realizimin e të
drejtës së tij/saj për zgjerimin e aktakuzës, ajo mundet vetëm të vendos që çështja të gjykohet
ndaras”. Gjithashtu, Jovan Pavlica, Miomir Lutovac, Ibidem: “është e pamundshme që gjithmonë
të bëhet dallimi ndërmjet zgjerimit dhe ndryshimit të aktakuzës. Është e domosdoshme, megjithatë
të spikatet se gjykata nuk mund të kufizojë prokurorin sa i përket spektrit të ndryshimeve… Gjatë
shqyrtimit kryesor prokurori mund të ndryshojë apo zgjerojë aktakuzën. Në të dyja rastet kontrolli i
aktakuzës përjashtohet”.
9
Në favor të kompetencës së gjykatës për të refuzuar zgjerimin e aktakuzës bazuar në faktet që i
janë të njohura veç gjykatës unë fuqimisht zgjedh Momcilo Grubac, Tihomir Vasiljevic,
Komentaret e ligjit të procedurës penale, Beograd 1999, neni 338 dhe jurisprudenca e Gjykatës
Supreme e Krahinës Socialiste Autonome të Vojvodinës Kz. 808/67 datë 12 janar 1968, Gjykata
Supreme e Malit të Zi Kz. 26/64 datë 6 prill1964
10
Jovan Pavlica, Miomir Lutovac, Ibidem: “Një ndryshim komplet i gjendjes faktike mund të
trajtohet si zgjerim [i aktakuzës], dhe përkitazi me këtë aktakuzë merret vendim përkatës gjatë
shqyrtimit kryesor. Kjo është përse nga këndvështrimi i praktikës gjyqësore nuk është e
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rëndësishme se cili është spektri i ndryshimeve të aktakuzës, përpos nëse çështja në fjalë është padi
private e cila është e lidhur me parashkrimin e veprës”, përderisa në bazë të Momcilo Grubaç,
Tihomir Vasiljeviq, Ibidem: “Është e mundshme të konsiderohet zgjerimi i aktakuzës vetëm nëse
së paku diçka ka mbetur nga akuzat paraprake. Akuza për vepër të re penale është përndryshe
akuzë e ndarë e cila në bazë të nenit 349, duhet të refuzohet për shkak se nuk ka kaluar nëpër
procedurën e parashikuar dhe si rrjedhojë nuk ka efekt ligjor”.

Gjykata e Shkallës së Parë nuk sanksionon në lidhje me kushtin që vepra penale
të ri-zbulohet nga ana e ndjekjes penale.

Ne vërejmë më tutje se edhe pse neni 377 vërteton në mënyrë të qartë se
premisë për zgjerimin e aktakuzës është dëshmia e zbuluar gjatë shqyrtimit
kryesor, kodi në anën tjetër nuk sanksionon këtë kërkesë sidomos në bazë të
gjuhës së nenit 377, 384 [hedhja poshtë e aktakuzës] apo 389 [refuzimi i
akuzës] sipas së cilës nuk mund të gjendet autorizimi (leja) për refuzimin e
zgjerimit. As KPPPK-ja nuk përcakton procedurën me të cilën mund të
studiohej zgjerimi i aktakuzës. Ne një gjë të tillë e gjejmë se është në pajtim me
vendimin për të mos lejuar kontrollin gjyqësor ndaj aktakuzës së zgjeruar.
Shpeshherë do të jetë e pamundshme për Gjykatën e Shkallës së Parë që të
vërtetojë me siguri nëse faktet e reja në të vërtetë janë zbuluar gjatë shqyrtimit
kryesor gjatë hetimit të lëndës do të kundërshtonte qëllimin e institutit juridik
të zgjerimit të akuzave, p.sh shpejtësia e procedurës. Për këtë arsye vërtetimi i
një rrethane të tillë mund të bëhet në mënyrë prima facie dhe rezultatet e tij nuk
garantojnë zbatimin e barabartë të kushtit të risisë. Të gjitha veçoritë e kornizës
ligjore që bëjnë me dije për nocionin e “zbulimit” duhet të ndërlidhen përsëri
me mendimin subjektiv të prokurorit. Kërkesa që dëshmia të mos i bëhet e
njohur paraprakisht prokurorit duhet të trajtohet si një postulat i cili nuk
përmban sanksion në kuadër të procedurës penale [lex imperfecta] në vend se
si një kërkesë e natyrës absolute.
Më tutje le të diskutojmë për argumentet e qartësisë ligjore. Ne konsiderojmë
se duke bërë dallim ndërmjet të fakteve të sapo zbuluara dhe sapo prezantuara
[facta noviter producta v. facta noviter reperta] është i arsyeshëm gjatë së cilës
sistemi i procedurës orientohet kah ruajtja e qartësisë ligjore të çështjes e cila
veç është vërtetuar dhe së këndejmi përcakton kufijtë e kundërshtimeve të
paraqitura nga palët e padisiplinuara ndërgjyqëse (një shembull tipik do të
ishin bazat për rifillimin e procedurës penale që janë të kufizuara në aspektin e
zbulimit të dëshmive të reja, për dallim nga dëshmitë e sapo prezantuara, bazat
për diskualifikimin e një gjyqtari apo prokurori që shtrihen brenda kufijve të
rrethanave etj. Duke zbatuar nenin 377, megjithatë refuzimi i akuzave të
zgjeruara nuk do të mundësojë argumentin e rei iudicatae - prokurori ende
mund të fillojë hetimet në lidhje me çështjen apo mund të ngrit një aktakuzë të
drejtpërdrejtë. Kështu që nëpërmjet të refuzimit të zgjerimit të aktakuzës i
pandehuri nuk përfiton nga qartësia ligjore në të kundërtën pasi të jetë akuzuar
publikisht ai përballet me një situatë ku akuza zhduket nga shqyrtimi kryesor
me një rezultat të panjohur për të.
Në përfundim, Gjykata Supreme mendon se bazuar në interpretimin sistemor
të dispozitave të nenit 377 të KPPPK-së që sa i përket aktakuzës së zgjeruar
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Së fundi, me qëllim të vërtetimit të korrektësisë së përfundimit ne do të
diskutojmë për qëllimin e ligjit në fjalë.
Së fundi, me qëllim të vërtetimit të korrektësisë së përfundimit ne do të
diskutojmë për qëllimin e ligjit në fjalë.
Gjykata Supreme mirëpret se zgjerimi i aktakuzës duhet të ndodh në mënyrë
përjashtimore që nënkupton importimin e akuzave në kuadër të procedurës që
është veç në zhvillim e sipër të cilat nuk i janë nënshtruar studimit paraprak. Në
të njëjtën kohë duhet të kuptohet se pasi që të jetë shpallur zgjerimi i aktakuzës
është në interesin legjitim të të akuzuarit dhe në interesin e drejtësisë që çështja
të vendoset në mënyrë meritore. Interesat e drejtësisë bijnë në kuadër të
shpejtësisë procedurës. I akuzuari nuk ka të drejtë që të zgjatet procedura
penale kundër tij, në të kundërtën është në interes të tij që procedura kundër tij
të përfundojë [res iudicata] dhe të fitojë efekt kompensues në formë të lirimit
nga akuzat nëse një gjë e tillë është e zbatueshme.
Ne më tutje e kuptojmë se mbështetja e konceptit se Gjykata duhet të
kontrollojë nëse prokurori ka ditur apo është dashur të dijë para shqyrtimit
kryesor të fakteve në të cilat bazohet zgjerimi i aktakuzës i cili ka për qëllim
parandalimin e shkeljes së mundësive që i ofron neni 377. Ne mendojmë se
megjithatë i njëjti efekt edukues dhe disiplinues mund të arrihet edhe nëpërmjet
të masave administrative [siç është njoftimi i eprorit të prokurorit nga ana e
Gjykatës], përderisa lirimi i të pandehurit është një pengues më i mirë i ngritjes
së akuzave të pabazuara.
Ne mendojmë se çështja kryesore në lidhje me institutin e paraparë me nenin
377 është ekonomia e procedurës penale ku rezultatet e shqyrtimit kryesor në
lidhje me hetimin e prokurorit apo policisë janë bazë faktike për zgjerimin e
akuzës. Sipas kësaj kontrolli gjyqësor i meritave së aktakuzës së zgjeruar
kufizohet nga konstatimi se nëse prokurori është duke e mbështetur akuzën e re
së paku deri në një masë të konsiderueshme në dëshminë e prezantuar në
shqyrtimin kryesor e jo në dëshmitë që tek duhet prodhuar. Duke vepruar në
pajtim me qëndrimin se ndryshimet e aktakuzës bijnë në kuadër të domenit të
ndjekjes penale, gjatë vlerësimit të vet gjykata e shkallës së parë nuk duhet të
vlerësojë cilësinë e dëshmisë mirëpo të përqafojë një qasje kuantitative për të
konstatuar nëse dëshmia në të cilën mbështetet prokurori është prodhuar dhe
nëse po të gjejë pas shqyrtimit të përparimit të rrjedhës së procedurës për rastin
origjinal nëse është e realizueshme të gjykojë çështjen brenda të njëjtës
procedurë apo me procedurë të ndarë. Sidoqoftë pranimi i zgjerimit të akuzave
nga ana gjykatës së shkallës së parë paraqet shkelje esenciale të procedurës siç
parashihet me nenin 403 paragrafin 1 të KPPPK-së. Ky nen flet më tutje se kur
Gjykata e Shkallës së Parë dëgjon aktakuzën e zgjeruar edhe pse është ngritur
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në kundërshtim me kërkesën e parimit të risisë juridike, dhe bie vendim në
lidhje me meritat e akuzës një vendim i tillë rregullisht ankimohet. Rrethanat e
pranimit të zgjerimit të aktakuzës janë objekt i shqyrtimit nga ana e Gjykatës së
Shkallës së Dytë vetëm nëse kanë të bëjnë me bazat e parashikuara me nenin
403 paragrafin 2 të KPPPK-së dhe nëse një gjë e tillë ka ndikim në ushtrimin e
të drejtës së të pandehurit dhe më tutje edhe në vetë aktgjykimin.

bazë të ligjit të vjetër dhe ligjit të ri dhe më pastaj rezultatet e vlerësimit të
krahasohen. Nëse rezultati për të akuzuarin është i njëjtë sin ë bazë të ligjit të
vjetër ashtu edhe të ri, të dyja ligjet si LP RFJ-së dhe KPPPK- kërkojnë që ligji i
vjetër të zbatohet. Për shembull nëse kryesi i veprës penale është akuzuar në
bazë të nenit 190 LPK-së për rrahje publike të bashkëshortes së tij, ku në bazë të
ligjit të ri një vepër e tillë do të cilësohej si dhunë familjare, atëherë duhet të
krahasohet nëse situate ligjore e të akuzuarit do të jetë më e favorshme në bazë
të nenit 190 LPK-së apo në bazë të dispozitave të reja ligjore për dhunën
familjare.

Gjykata Supreme konsideron se sa i përket të drejtës për mbrojtje, nuk ka
rëndësi nëse ndryshimet në aktakuzë paraqesin ndryshim sensu stricto apo
sensu largo apo zgjerim të akuzave. I akuzuari ka të drejtë të dijë për akuzat
kundër tij dhe për kohë dhe mundësi të mjaftueshme për të përgatitur
mbrojtjen, prezantojë dëshmitë e tij dhe shqyrtojë dëshmitë në të cilat
mbështetet ndjekja penale. Kurdo që ligji lejon ndjekjen penale të ndryshojë
akuzën, Gjykata e Shkallës së Parë përkitazi me të drejtën për mbrojtje
përqendrohet në faktin nëse ndryshimi ka ndikuar praktikisht në ushtrimin e
këtyre të drejtave nga ana e të akuzuarit. Për këtë arsye nga këndi nga i cili
çështja duhet shikuar është ajo e ushtrimit të efektshëm të komponentëve të të
drejtës për mbrojtje në rrethanat konkrete të secilit rast në vend se të shikohet
nga këndi i pajtueshmërisë së saj me formulat e ashpra. Më tutje, baza për
ankesë sipas nenit 403 paragrafi 2 PCPC është konkrete dhe nuk paraqet një
pengesë abstrakte të të drejtës për mbrojtje; ankesa e tillë duhet të provojë
gjithashtu se pengesa e tillë ka mundur të ndikojë në rezultatin e rastit.
Në rastin pranë nesh asnjë ankesë e tillë nuk është mbështetur. Dokumentet e
përfshira në shkresat e lëndës se i akuzuari është deklaruar fajtor dhe fakti se
pala mbrojtëse nuk ka zgjedhur që të kërkojë shtyrjen e procedurës që duket të
kishte qenë vendim i arsyeshëm bazuar në këto rrethana. Shkresat e lëndës
dokumentojnë se i akuzuari ka deklaruar fajësinë përderisa pala mbrojtëse
vendosi të mos kërkojë shtyrjen e procedurës që duket të jetë një vendim i
arsyeshëm nën këto rrethana. Sipas kësaj Gjykata Supreme nuk gjen gabime
procedurale apo gabim në gjetjen e faktit përkitazi me akuzën për posedim të
paligjshëm të armëve.
Përkitazi me regjimin juridik në kuadër të të cilit dënimi duhet të caktohet për
atë vepër penale, Gjykata Supreme mendon se vendimi i gjykatës së shkallës së
parë që të zbatojë KPPPK-bë ka qenë i drejtë. Përderisa Gjykata Supreme
shpjegoi paraprakisht në lëndën AP KZ 382/2003, ekzistojnë disa rregulla
specifike të cilat ngërthehen në kuadër të parimit të zbatimit të ligjit më të
favorshëm.
[i] Fillimisht duhet të theksohet se krahasimi ndërmjet të “rreptësisë” së ligjit të
ri dhe atij të vjetër nuk bëhet fare përkitazi me ato ligje [apo dispozita
specifike] të marra in abstracto, mirëpo gjithmonë krahasimi bëhet sa i përket
rezultatit të zbatimit të këtyre ligjeve për rastin konkret. Si pasojë praktike e
kësaj është se vepra në kuadër të konsideratës gjyqësore duhet të vlerësohet në
365

[ii] Kurdo që ligji i ri shfuqizon penalizimin e një vepre penale, kryesi i veprës
penale nuk mban përgjegjësi penale. Kjo rregull i përket shfuqizimit të
karakterizimit penal të një vepre të tillë nga sistemi juridik si i tërë dhe jo heqja
e përkufizimit përkatës penal të parashikuar me ligjin e ri. Në aspektin praktik
shfuqizimi i karakterit penal të veprës penale siç parashikohet në nenin 2[3]
KPP ka të bëjë me ato situate ku sipas ligjit të ri vepra pushon të bartë
karakteristika penale. Neni 2[3] KPP nuk vlen për situatat ku vepra e kryer nga i
akuzuari ende mban karakterin e vet penal edhe pse bie në kuadër të kufijve të
dispozitave të ndryshme të ligjit penal. Për shembull heqja e dispozitës heqja e
dispozitës që përkufizon si vepër penale sjelljen e dhunshme (vepra huligane)
nga neni 190 LPK-së nuk nënkupton de-penalizimin e veprave të dhunës
kundër personave.
[iii] Zgjidhja e ligjit më të favorshëm duhet të rezultojë në zbatimin e vetëm një
ligji p.sh qoftë ligji i ri apo i vjetër. Është e papranueshme të zbatohen elementet
sit ë ligjit të vjetër ashtu edhe të ri. Sipas kësaj në bazë të nenit 2[2], do të ishte jo
korrekte që të gjendet se ligjet e reja janë më të buta dhe në këtë bazë të bëhet
rikualifikimi i veprës në bazë të dispozitave më të buta që i përkasin ligjit të
vjetër.
[iv] Përcaktimi i ligjit më të favorshëm bëhet kryesisht duke krahasuar
sanksionin penal që do të zbatohej për veprën konkrete. Sidoqoftë sanksioni
nuk është i vetmi kriter. Situata ligjore e të akuzuarit duhet të vlerësohet në
tërësi p.sh duke përfshirë elementet e krimit, kushtet për lirim me kusht, dënimi
me kusht, qortimi gjyqësor, zbutja e jashtëzakonshme e dënimit, periudha e
parashkrimit të veprës penale etj. Për shembull nëse në ligjin e ri dënimi
minimal me 6 muaj është eliminuar ashtu që një dënim më i butë vihet në
dispozicion, mirëpo i njëjti ligj parasheh një gjobë minimale të cilën ligji i
vjetër nuk e kishte kërkuar, Gjykata do të duhet të vlerësojë gjendjen e të
akuzuarit sa i përket kombinimit të dënimit kryesor dhe atij plotësues.
[v] Kur sanksioni penal i cili zbatohet në bazë të ligjit të vjetër [p.sh. dënimi me
tre vjet burgim kur sanksioni i paraparë me ligj sillet prej gjashtë muaj deri në 5
vjet] bie në kuadër të spektrit të sanksionit penal që parashihet në bazë të ligjit
të ri, zakonisht bën me dije se ligji i ri nuk është më i favorshëm dhe së këndejmi
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ligji i vjetër vazhdon të zbatohet në këtë rast. Kjo megjithatë nuk paraqet
rregull absolute. Nëse ligjvënësi në ligjin e vjetër në mënyrë drastike zvogëlon
sanksionin ligjor për një vepër penale, kjo mund të tregojë për
domosdoshmërinë e rivlerësimit të dënimit në bazë të ligjit të ri kështu që
dënimi i caktuar në rastin konkret pasqyron politikën e tanishme penale
nëpërmjet të marrëdhënies së vet me kufirin e ulët dhe të lartë të sanksionit të
paraparë me ligj.
Në bazë të kësaj në rastin përkatës nuk do të jetë legjitime të referohet efekti
përfitues kufirit të lartë të dënimit të marrë in abstracto. Qartë, rasti përkatës
nuk parasheh mandatin për shqiptimin e sanksionit afër kufirit të lartë. Sa i
përket kufirit të ulët zbatimi i nenit 8.2 dhe 8.6 të Rregullores së UNMIK-ut
2001/7, siç është bërë nga Gjykata e Shkallës së Parë, ka mundësuar zbatimin e
gjobës, dobi kjo e parealizueshme për t akuzuarin nëse nenin 199 i LPK-së do
të zbatohej.
Dënimi i aplikuar nga Gjykata e Qarkut është në përpjesëtim me rrezikun e
veprës penale duke marrë parasysh në veçanti llojin e armës AK47,
këmbënguljen për të mbajtur në posedim këtë armë edhe pas hyrjes në fuqi të
rregullores dhe faktin se i akuzuari si polic është dashur të shfaq një respekt
shembullor për ligjin.
Nga sa u parashtrua më lartë, sipas nenit 423 KPPPK-së, Gjykata Supreme
vendosi të vërtetojë aktgjykimin sa i përket pikës 6.
Mjetet për sigurimin e pranisë së të pandehurit në Gjykatë dhe zhvillimi i
papenguar i procedurës si çështje janë adresuar me aktvendim të posaçëm të
kësaj Gjykate në pajtim me nenin 424 [6] të KPPPK-së.

[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi ligjin penal - Kërkesë për
mbrojtjen e ligjshmërisë - Neni 387, 385 dhe 364(1) pika 9 Ligji mbi
procedurën penale - kërkesë për revizion të aktvendimit - ankesa e
pranuar pjesërisht - 451, 452, 453, 455, 457 KPPPK]
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut të
Gjilan duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut kishte shkelur
nenin 387 dhe 385 siç parashihet me nenin 364(1) pika 9 e Ligjit të Procedurës
Penale dhe Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës dhe se kishte
bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Të akuzuarit ishin akuzuar për vrasje të kryer në bashkëpjesëmarrje në bazë të
nenit 30(2) Ligji Penal i Kosovës (LPK) në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal të
Jugosllavisë (KPJ) dhe shkaktimit të lëndimit të rëndë trupor në bazë të nenit
38 të LPK-së, është shpallur fajtor dhe është dënuar me 15 vjet burg.
Gjykata Supreme vlerëson se në bazë të nenit 551(1) dhe 553(3) edhepse Ligji i
Procedurës Penale nuk ekziston më, ekziston një përjashtim për procedurat
penale në të cilat akuzat janë ngritur para hyrjes në fuqi të kodit të ri. Katër
çështje ishin ngritur; Së pari Gjykata gjeti se nuk kishte shkelje të nenit 387(1)
të Ligjit të Procedurës Penale në ndryshimin e vendit të kryerjes së veprës
penale. Së dyti, neni 364(1) pika 9 nuk është shkelur në ndryshimin e veprës
penale nga ajo siç parashihet me nenet 38(1) deri në nenin 38 të LPK-së. Së
treti se shkelja e nenit 346(1) të Ligjit të Procedurës Penale kishte ndodhur kur
gjykata në shkallë të dytë zëvendësoi emrin I. J. me termin “person i
paidentifikuar” dhe përfundimisht se gjykata në shkallë të parë kishte dështuar
të vërtetojë drejtë faktet vendimtare. Së këndejmi, Gjykata Supreme gjeti
ankesën e avokatit mbrojtës si pjesërisht të bazuar.
AP KZ 172/2002

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
AP-KZ 110/2005, 4 prill 2005
Procesmbajtës

NË EMËR TË POPULLIT

Kryetar i kolegjit

Tamara Brnetic

Agnieszka Klonowiecka-Milart

Anëtar i kolegjit
Tudor Pantiru

Anëtar i kolegjit
Fejzullah Hasani
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtari
ndërkombëtar Carol Michael Peralta Tudor Pantiru, kryetar, gjyqtari
ndërkombëtar Annunziata Ciaravolo dhe gjyqtari vendës Avdi Dinaj, anëtarë,
me bashkëpunëtoren profesionale Entela Josifi, procesmbajtëse, në lëndën
penale P. Nr. 57/01 kundër të akuzuarit (1) Sh. M., i lindur më 25 shkurt 1982 në
Viti/Vitina dhe (2) I. J., i lindur më 25 shkurt 1981 në Viti/Vitina, i akuzuar me:
a) në njërën pikë vrasje në bashkëpjesëmarrje nga neni 30, paragrafi 2 i LPP në
lidhje me nenin 22 të LPJ-së;
b) në njërën pikë për tentim vrasje në bashkëpjesëmarrje nga neni 30 i LPP-së
në lidhje me nenin 19 dhe 22 të LPJ-së;
c) në njërën pikë për shkaktim të lëndimit të rëndë trupor nga neni 38 i LPP-së
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siç përshkruhet në aktakuzën e prokurorit publik të qarkut në Gjilan/Gjilane Nr.
57/01, datë 23 korrik 2001, duke vendosur në kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë të paraqitur nga Prokurori Publik Hilmi Zhitia të paraqitur më 4
gusht 2004 kundër aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Ap. 172/02,
datë 30 prillit 2004 në seancën e mbajtur më 24 mars 2005, sipas nenit 457
paragrafi 1 nën paragrafi 3 i Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale të
Kosovës (KPPPK), mori këtë:

Arsyetimi:

AKTVENDIM:
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur më 4 gusht 2004 nga
Prokurori Publik Hilmi Zhitija kundër aktgjykimit të Gjykatës Supreme të
Kosovës Ap. 172/02, datë 30 prill 2004 shpallet si PJESËRISHT e bazuar për
shkak se:
Shkelja e ligjit e cila thuhet në kërkesën e prokurorit publik NUK EKZISTON
sa i përket thënies në kërkesë se Gjykata e Shkallës së Parë ka:
“[ndryshuar] vendin ku është kryer vepra penale [dhe] cilësimin juridik të
veprës penale”
Shkelja e ligjit e cila thuhet në kërkesën e prokurorit publik EKZISTON sa i
përket thënies në kërkesë se Gjykata e Shkallës së Dytë ka:
“shkuar aq larg sa ka ndryshuar të gjitha pjesët ku përmendet emri i të akuzuarit
I. J. me termin “person i panjohur”.
Që pasohet nga fakti:
“se Gjykata e Shkallës së Dytë nuk ka pasur mundësi ligjore që të vendos në
mënyrë meritore nëse gjen gjendjen faktike që dallon nga gjetjet e Gjykatës së
Shkallës së Parë …….
Duke dështuar që të përfundojë, (pas gjetjeve se gjykata e shkallës së parë ka
bazuar aktgjykimin në dëshmitë të cilat munden apo munden të mos jenë bazë
për aktgjykimin përpos nëse në aspektin e dëshmive të tjera është e qartë se i
njëjti aktgjykim do të merrej edhe pa këto dëshmi), se faktet vendimtare janë
përcaktuar në mënyrë jo të drejtë nga Gjykata e Shkallës së Parë dhe se Gjykata
e Shkallës së Dytë ka vazhduar me shkeljen e dispozitave ligjore nga neni 387
dhe 385 në lidhje me nenin 364 paragrafi1, nën paragrafi 9 të LPP-së.
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Rrjedha e procedurës:
Më 23 korrik 2001, Prokurori Publik i Qarkut në Gjilan ngriti aktakuzën Nr.
57/01 pranë Gjykatës së Qarkut në Gjilan kundër Sh. M. dhe I. J. duke i akuzuar
për: a) në njërën pikë të aktakuzës për vrasje në bashkëpjesëmarrje nga neni 30,
paragrafi 2 i LPP-së në lidhje me nenin 22 të LPJ-së; b) në njërën pikë të
aktakuzës për tentim vrasje në bashkëpjesëmarrje siç parashihet me nenin 30 të
LPP-së në lidhje me nenet 19 dhe 22 të LPJ-së; c) në njërën pikë të aktakuzës
për shkaktim të lëndimit të rëndë trupor nga neni 38 i LPP-së.
Shqyrtimi kryesor kundër Sh. M. dhe I. J. u mbajt më 30 nëntor dhe 13 dhjetor
2001, dhe më 9 dhe 17 janar, 12 shkurt, 11 dhe 12 mars dhe 10 prill.
Vendshikimi u mbajt më 11 mars 2002, dhe pas përfundimit të shqyrtimit
kryesor të mbajtur në seancën publike, pas shqyrtimit dhe votimit më 12 prill
2002, trupi gjykues i Gjykatës së Qarkut në Gjilan, në prani të palëve, shpalli
aktgjykimin në bazë të të cilës të dy të pandehurit u shpallën fajtor për vrasje
nga neni 30 paragrafi 2 pika 3 e Kodit Penal të Kosovës, “për shkak se më 30
prill 2001 në orën 14.30, të dy të pandehurit duke vepruar në mënyrë të
bashkërenditur dhe me paramendim të motivuar nga urrejtja kundër grupit
etnik të cilit viktima A. D. i përket, sipas të cilës Sh. M. gjuajti me armë dhe I. J.
voziste automjetin Ford Escort të bardhë për qëllime të kryerjes së këtij krimi
shkaktoi që të shkrepet disa herë në viktimën, ku njëra prej gjuajtjeve e godet
A. D. në këmbë dhe tjetra e godet në shpinë, ku kjo e fundit i shkakton lëndime
vdekjepruese”, nuk shpallen fajtor për vepër penale të tentim vrasjes nga neni
30 i Kodit Penal të Kosovës në lidhje me nenet 19 dhe 22 të Kodit Penal të
Republikës Federative të Jugosllavisë, “për shkak të mungesës së dëshmive të
mjaftueshme për të treguar qëllimin për të vrarë V. S. kur Sh. M. shkrepi
revolen e tij”, dhe shpallen fajtor për kryerje të veprës penale të shkaktimit të
lëndimit të rëndë trupor nga neni 38 i Kodit Penal të Kosovës “për shkak të
veprimit në bashkërenditje dhe gjatë shkrepjes disa herë nga revolja nga Sh.
M., njëra nga të cilat goditi M. M. përderisa ndodhej në automjetin e tij dhe si
rrjedhojë pësoi lëndime të rënda dhe u hospitalizua për 15 ditë dhe ende ka
njërin plumb të vendosur në legenin e kërdhokullës”. Trupi gjykues shqiptoi
dënimin total kundër secilit të pandehur me 15 vjet burgim.
Më 27 maj 2002, avokati mbrojtës i të akuzuarit I. J., M. M., paraqiti ankesë
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan/Gnjilane të shpallur më 12
prill 2002.
Më 7 qershor 2002, avokati mbrojtës i të akuzuarit Sh. M., H. S., paraqiti
ankesë kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan/Gnjilane shpallur
më 12 prill 2002.
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Më 6 korrik 2002 avokati mbrojtës i të akuzuarit Sh. M., D. R., paraqiti ankesë
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan/Gnjilane shpallur më 12
prill 2002.

Për shkak se Gjykata duhet të shqyrtojë kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë
në një sistem juridik ku ligjet e vjetra rishtazi që nga 6 prilli 2004 janë
zëvendësuar me ligjet e reja, ajo duhet të vërejë nëse kjo kërkesë është
paraqitur në pajtim me dispozitat kalimtare dhe përfundimtare të ligjit të ri,
Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale të Kosovës (KPPPK) dhe në veçanti
me nenet 548 deri në 557 të këtij kodi.

Më 30 prill 2004, kolegji i Gjykatës Supreme të Kosovës mori aktgjykimin,
Ap. 172/02, pas shqyrtimit të ankesave të Gjykatës së Qarkut në Gjilan/Gjilane
shpallur më 12 prill 2002. Sipas nenit 387 (1) dhe (3) të LPP-së, Gjykata
Supreme vendosi si në vijim:

Kjo kërkesë është paraqitur kundër aktgjykimit që ka marrë formën prerë pas 6
prillit 2004, kur KPPPK hyri në fuqi. Neni 551 paragrafi 1 të KPPPK-së
parashikon këtë si në vijim:

“1. Ankesat e paraqitura në emër të Sh. M. REFUZOHEN si të pabazuara;
2. Ankesa e paraqitur në emër të I. J. nga avokati mbrojtës PRANOHET dhe
aktgjykimi ndryshohet në atë mënyrë ashtu që i akuzuari lirohet në mungesë të
dëshmive të mjaftueshme për të provuar dyshimin e arsyeshëm për përfshirjen
e tij në kryerjen e veprave penale në fjalë.
3. Korrigjimet teknike janë bërë në dispozitiv ashtu që:
[a] vendi i kryerjes së veprës penale thuhet të jetë tregu në Viti/Vitina, afër
barrikadës së KFOR-it,
[b] kualifikimi në bazë të nenit 38 të KPP-së në lidhje me nenin 38, paragrafin 1
të KPP-së;
[c] Të gjitha referimet që i bëhen të pandehurit I. J. zëvendësohen me shprehjen
“personi i paidentifikuar”

“Procedura për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të aktgjykimit të formës së
prerë dhe për kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë të cilat janë paraqitur para
datës së hyrjes në fuqi të këtij Kodi, por që nuk janë përfunduar deri në këtë
datë, vazhdon dhe përfundon sipas dispozitave të ligjit të mëparshëm në fuqi.”
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare të KPPPK-së nuk elaborojnë
procedurën për shqyrtimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Paragrafi 1
i nenit 551 i cituar më lartë, siç gjen kjo Gjykatë, nënkupton që kërkesat për
mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitura pas hyrjes në fuqi të KPPPK-së
konsiderohen se janë në pajtim me dispozitat e KPPPK-së. Dispozitat e
KPPPK-së që ndërlidhen me kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë janë nenet
451 deri 460.
Pas zhvillimit të hetimeve në bazë të ligjit të procedurës, kjo gjykatë
përqendron vëmendjen në thelbin e kërkesës së prokurorit e cila kërkesë është
si në vijim:
“Për të konstatuar shkeljet e dispozitave nga nenet 387 dhe 385 në lidhje me
nenin 364 paragrafi 1, nën paragrafi 9 i LPP-së [Ligji i Procedurës Penale]”.

4. Shpenzimet e procedurës sa i përket I. J. do të barten nga shteti.”
Më 4 gusht 2004, “në pajtim me nenet 451, 452, 453 dhe 457 të KPPPK-së”,
prokurori publik paraqiti kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kundër
aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. 172/02, datë 30 prill 2004,
“për shkelje të dispozitave nga neni 387 dhe 385 në lidhje me nenin 364
paragrafi 1, nën paragrafi 9 i ligjit të procedurës penale” dhe kërkoi nga kjo
Gjykatë të:
“konstatojë shkeljet e dispozitave nga neni 387 dhe 385 në lidhje me nenin 364
paragrafi1, nën paragrafi 9 i LPP-së”.
VËREJTJET E GJYKATËS:
Ligji i zbatueshëm për procedurën mbi kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë
pas 6 prillit 2004:
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Prokurori në ankesë pretendon shkelje të LPP-së që është ligj i vjetër i
procedurës penale dhe e cila ka pushuar së ekzistuari pas hyrjes në fuqi të ligjit
të ri KPPPK-së.
Domosdoshmëria për të shqyrtuar dhe provuar shkeljet e ligjit të vjetër (LPP):
Para fillimit të shqyrtimit të thënieve të tilla ankimore, Gjykata gjen se është e
domosdoshme që të sqarojë se përse është e dobishme dhe praktike që të
shqyrtohen dhe provohen shkeljet e ligjit të vjetër LPP-së. Kërkesa për
mbrojtjen e ligjshmërisë është mjet i jashtëzakonshëm juridik, që paraqet çdo
gjë që kjo Gjykatë mund ta bëjë që të parandalojë apo kompensojë të “keqën”.
Qëllimi i vetëm i kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë është që Gjykata duhet
të bëjë një vlerësim për mënyrën se si ligji është zbatuar në të kaluarën dhe
përcaktojë, sipas nevojës, gabimin për të siguruar zbatimin e duhur të ligjit në
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të ardhmen. Në mënyrë që Gjykata të “sigurojë zbatimin e duhur të ligjit në të
ardhmen”, (“ligji” i përmendur nga prokurori në këtë kërkesë është LPP-ja),
nën rrethanat specifike në Kosovë, kur ligji i vjetër (LPP) është zëvendësuar
me ligjin e ri (KPPPK) Gjykata duhet pikësëpari nëse LPP ekziston si rregull
apo përjashtim që do të thotë se mund të zbatohet në të ardhmen. Vëmendja e
prokurorit publik tërhiqet sa i përket përmbajtjes së nenit 554 të KPPPK-së që
parashikon si në vijim:
“Me hyrjen në fuqi të këtij Kodi, dispozitat në rregulloret dhe urdhëresat
administrative të UNMIK-ut të cilat rregullojnë çështjet nga ky Kod pushojnë
të zbatohen, përpos nëse me këtë Kod ose me ndonjë rregullore është paraparë
ndryshe."
Është e qartë se si rregull LPP-ja nuk ekziston më tutje pas hyrjes në fuqi të
KPPPK-së më 6 prill 2004. Megjithatë, kjo Gjykatë gjen se në bazë të KPPPKsë ekziston përjashtimi nga kjo “rregull e përgjithshme” e mosekzistimit të
LPP-së. KPPPK-ja ka përcaktuar se përjashtimi nga kjo rregull e përgjithshme
në dispozitat e nenit 553, paragrafi 3, dhe më tutje elaboron përkitazi me
shprehjen: “përpos nëse përcaktohet ndryshe me KPPPK” që mund të gjendet
në dispozitat e nenit 554 të cituar më lartë. Neni 553 paragrafi 3 i KPPPK-së
parasheh si në vijim:

shkeljeve të tilla të ligjit të cilat thuhen në kërkesën e prokurorit publik.”
Prokurori Publik kërkon nga Gjykata të:

“Procedura penale për vepra penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare ose me padi
private para hyrjes në fuqi të këtij Kodi, edhe pas hyrjes në fuqi të propozimit,
zbatohet sipas dispozitave që ishin në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij Kodi nëse
aktakuza ose padia private janë paraqitur para hyrjes në fuqi të këtij Kodi.”
Në rastin në fjalë, aktakuza është ngritur më 23 korrik 2001, që është para 6
prillit 2004, kur KPPPK-ja kishte hyrë në fuqi kështu që sipas nenit 553
paragrafi 3, dispozitat e LPP-së të cilat ishin të zbatueshme para hyrjes në fuqi
të KPPPK-së, vazhdojnë të zbatohen gjithashtu në procedurat tjera penale si
ato të rastit në fjalë, që nënkupton se në të gjitha rastet në të cilat aktakuza është
ngritur para 6 prillit 2004 procedurat e tilla vazhdojnë edhe sot e kësaj dite.
Është fakt i provuar se procedura e tillë penale kur aktakuza është ngritur para 6
prillit 2004 ende vazhdon dhe do të vazhdojë edhe për një kohë në Kosovë. Për
këtë arsye, Gjykata e gjen si praktike dhe të dobishme të shqyrtojë dhe provojë
nëse shkeljet e dispozitave të LPP-së siç thuhet në kërkesën për mbrojtjen e
ligjshmërisë të prokurorit publik ende ekzistojnë.

“konstatojë shkeljet e dispozitave nga nenet 387 dhe 385 në lidhje me nenin
364 paragrafi1, nën paragrafi 9 i LPP-së”.
Gjykata Supreme me aktgjykimin Ap. 172/02, datë 30 prill 2004, ndryshoi
aktgjykimin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe liroi të akuzuarin I. J. nga
akuzat për shkak të mungesës së dëshmive të mjaftueshme. Sipas Prokurorit
Publik, Gjykata Supreme:
“ndryshoi dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Parë duke
ndryshuar vendin ku është kryer vepra penale, kualifikimin juridik të veprës
penale dhe krahas kësaj ka shkuar aq larg sa ka ndryshuar të gjitha pjesët ku
përmendet emri i të akuzuarit I. J. me shprehjen “person i paidentifikuar”.
Prokurori thekson se:
“Duke e bërë këtë, Gjykata Supreme ka marrë përsipër rolin e prokurorit”
Më tutje prokurori shton:
“se Gjykata e Shkallës së Dytë nuk ka mundësi ligjore që të vendos në mënyrë
meritore nëse vërteton gjendjen faktike e cila dallon nga konstatimet e
Gjykatës së Shkallës së Parë ……. Duke e bërë këtë, Gjykata e Shkallës së
Dytë ka shkelur dispozitat e ligjit në të mirë të të akuzuarit I. J., për këtë arsye
ne kemi propozuar që shkeljet e sipërpërmendura duhet të theksohen.”
Ligji:
Neni 387 paragrafi 1 i LPP-së parasheh që:
“Gjykata e Shkallës së Dytë duke aprovuar ankimin ose kryesisht, ndryshon
me aktgjykimin e shkallës së parë ku vërteton se faktet vendimtare në
aktgjykimin e shkallës së parë janë vërtetuar drejt, dhe se duke marrë parasysh
gjendjen e vërtetuar faktike me aplikimin e drejtë të ligjit, duhet nxjerrë
aktvendim tjetër, sipas gjendjes së çështjes dhe në rast shkeljeje nga neni 364
paragrafi 1 pikat 5,9 dhe 10 të këtij ligji”

Shqyrtimi i Gjykatës në lidhje me shkeljet e pretenduara të ligjit:
Neni 385 paragrafi 1 i LPP-së parasheh që:
Kjo Gjykatë do të vendos nëse aktvendimi i ankimuar i Gjykatës Supreme
shkel nenet 387 dhe 385 në lidhje me nenin 364 paragrafi 1, nën paragrafi 9 i
LPP-së siç thuhet në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të prokurorit.
Kjo Gjykatë sipas nenit 455 të KPPPK-së “do të kufizohet në shqyrtimin e
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“Gjykata e Shkallës së Dytë, duke aprovuar ankimin ose kryesisht, me
aktvendim do të prishë aktgjykimin e shkallës së parë dhe kthen lëndën në
rigjykim kur konstaton se ekziston shkelje esenciale e dispozitave të
procedurës penale, përveç rasteve nga neni 387 paragrafi 1 i këtij ligji, ose kur
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konsideron se për shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes
faktike duke urdhëruar seancën e re kryesore para Gjykatës së Shkallës së
Parë”.

Në bazë të kësaj përmbajtje Gjykata e Shkallës së Parë shpalli të dy të
pandehurit fajtor për kryerje të veprës penale të shkaktimit të lëndimit të rëndë
trupor M. M. nga neni 38 i LPK-së.

Neni 364 paragrafi 1, nën paragrafi 9 i LPP-së parasheh si në vijim:

Gjykata e Shkallës së Dytë në aktgjykim ndryshoi kualifikimin e veprës penale
si në vijim:

“1) Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale ekziston:
9) kur akuza është tejkaluar (neni 364 paragrafi 1);”

“Cilësimi juridik nga neni 38 i ligjit penal të Kosovës bëhet në lidhje me nenin
38, paragrafin 1 të ligjit penal të Kosovës”

Neni 346 i LPP-së parasheh si në vijim:

Neni 38 të LPK-së parasheh si në vijim:

“1) Aktgjykimi mund t'i përkas vetëm personit i cili është akuzuar dhe vetëm
veprës penale që është objekt i akuzës së përmbajtur në aktakuzën e
parashtruar, respektivisht të ndryshuar ose zgjeruar në seancën kryesore.

“(1) Kush tjetrin e plagos rëndë ose i shkakton tronditje të rëndë të shëndetit,
dënohet me burgim prej gjashtë muajsh deri në pesë vjet.
(2) Kush tjetrin e plagos ose ia trondit shëndetin aq rëndë sa që për këtë shkak
është vënë në rrezik jeta e të plagosurit ose është shkatërruar ose përgjithmonë
dhe në një masë të konsiderueshme është dobësuar ndonjë pjesë e rëndësishme
e trupit të tij ose ndonjë organ i rëndësishëm, ose është shkaktuar paaftësia e
përhershme për punë e të plagosurit dhe tronditja e rëndë e shëndetit të tij ose
shëmtimi, dënohet me burgim prej një deri në dhjetë vjet.
(3) Nëse i plagosuri vdes për shkak të plagëve nga alinetë 1 dhe 2 të këtij neni,
(4) Kush veprën nga alinetë 1 dhe 2 të këtij neni e kryen nga pakujdesia,
dënohet me burgim deri në tre vjet.
(5) Kush veprën nga ky nen e kryen në çast që pa fajin e tij është vënë në
tronditje të fortë psikike nga sulmi ose nga fyerjet e rënda nga ana e plagosurit,
dënohet për vepër penale nga alineja 1 me burgim deri në tre vjet kurse për
veprën penale nga alinetë 2 dhe 3 me burgim prej një deri në pesë vjet”.

2) Gjykata nuk është e lidhur me propozimet e prokurorit në pikëpamje të
vlerësimit juridik të veprës.”
Çështjet për shqyrtim:
Çështja 1.
A ka ndryshuar në të vërtetë Gjykata e Shkallës së Dytë vendin ku është kryer
vepra penale?
Pas konsultimit të materialeve në shkresat e lëndës, kjo Gjykatë gjen se
Gjykata e Shkallës së Dytë nuk ka ndryshuar vendin ku është kryer vepra
penale siç pretendon Prokurori. Gjykata e Shkallës së Dytë vetëm ka përfshirë
në dispozitivin e aktgjykimit atë çka veç Gjykata e Shkallës së Parë e ka thënë
në arsyetimin e aktgjykimit të tij (dhe nuk e ka përmendur në dispozitiv të
aktgjykimit të tij), se vendi ku ishte kryer vepra penale theksohet të jetë tregu në
Viti/Vitina, afër barrikadave të KFOR-it. (Shih rreshtin e tretë të paragrafit të
parë të arsyetimit të aktgjykimit të shkallës së parë në këtë rast)
Çështja 2.
A ka shkelur Gjykata e Shkallës së Dytë nenin 364 paragrafi 1, nën paragrafi 9 i
LPP-së duke ndryshuar kualifikimin juridik të veprës penale kur ka përmendur
në dispozitivin e aktgjykimit paragrafin 1 të nenit 38 të ligjit penal të Kosovës
(LPP) në vend të nenit 38 në tërësi siç ishte përmendur fillimisht në aktakuzë?
A ka tejkaluar Gjykata e Shkallës së Dytë akuzën duke vepruar në këtë mënyrë?
Kjo Gjykatë studioi përmbajtjen e aktakuzës dhe sipas këtij dokumenti të
pandehurit ishin akuzuar për vepër penale të shkaktimit të lëndimit të rëndë
trupor Mehmet Mehmetit nga neni 38 i LPK-së.
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Sipas nenit 364 paragrafi 1, nën paragrafi 9, nëse akuzuar është tejkaluar (neni
346 paragrafi 1), paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.
Neni 364 i LPP-së vetëm tregon se çka paraqet shkelje përderisa neni 346 më
tutje sqaron se cilat janë kufizimet e Gjykatës si në vijim:
“1) Aktgjykimi mund t'i përkas vetëm personit i cili është akuzuar dhe vetëm
veprës penale që është objekt i akuzës së përmbajtur në aktakuzën e
parashtruar, respektivisht të ndryshuar ose zgjeruar në seancën kryesore.
2) Gjykata nuk është e lidhur me propozimet e prokurorit në pikëpamje të
vlerësimit juridik të veprës.”
Pas leximit të nenit 38 të LPK-së kjo gjykatë gjen se kualifikimi juridik i veprës
penale në bazë të nenit 38 paragrafi 1 i LPK-së është më i favorshëm për të
pandehurit se sa ajo që parashikohet në bazë të nenit 38 si e tërë. Si ligji ashtu
edhe praktika kanë treguar se Gjykata nuk është e lidhur për propozimet e
prokurorit dhe devijimi nga ky rregull nuk paraqet shkelje të akuzave. Në
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frymën e nenit 346 paragrafi 2 i LPK-së është e mundshme që prokurori të
nxjerr përfundime tjera përkitazi me kualifikimin juridik të veprës penale nga
faktet identike. Krahas kësaj siç shpjegohet në tre komentaret mbi nenin 346 të
LPP-së (Branko Petriq 1998, vëllimi i tretë, Gazeta Zyrtare e RSFJ-së
Beograd; Departamenti i Demokratizimit i OSBE-së, Sarajevë 1999 Dr.
Hajrija Sijerçiq-Coliq, Drashko Vuleta, Malik Hadziomeragiq; Momçilo
Grubaq & Tihomir Vasiljeviq 1999 “Sluzbeni Glasnik” Beograd),
“Faktet e konstatuara që shkojnë në favor të të akuzuarit mund të merren
parasysh edhe pa ndryshimin e aktit akuzues.”
Shkelja mund të ekzistojë kur përkundër dhënies së kualifikimit juridik të
favorshëm për të akuzuarin, Gjykata përshkruan veprën penale në atë mënyrë
ashtu që ajo paraqet një lloj krejtësisht tjetër të veprës penale. Nuk ekziston
shkelje e akuzave përderisa të dyja veprat bijnë në suaza të përshkrimit të
veprës penale në aktakuzën origjinale. Në rastin në fjalë Gjykata e Shkallës së
Dytë veproi në favor të të akuzuarit dhe nuk përshkroi veprën penale si një
vepër penale të llojit tjetër dhe në të vërtetë duke cituar paragrafin 1 të të njëjtit
nen 38, mbeti në kufijtë e përcaktuar me këtë nen.
Për këtë arsye, Gjykata e Shkallës së Dytë nuk ka shkelur nenin 364 paragrafi 1,
nën paragrafi 9 i LPK-së duke ndryshuar kualifikimin juridik të veprës penale
në mënyrën siç e ka bërë në këtë rast.
Çështja 3.
A e ka tejkaluar Gjykata e Shkallës së Dytë akuzën duke ndryshuar emrin e të
pandehurit me shprehjen: “person i paidentifikuar”?
Edhepse mund të mos jetë e domosdoshme, kjo gjykatë duhet të vërejë se
personi I. J. dhe personi i paidentifikuar nuk janë i njëjti person. I. J. është
dikush që identifikohet nga detajet e tij personale siç janë emri, data e lindjes,
vendi i lindjes dhe emrat e prindërve. Në anën tjetër në rastin e personit të
paidentifikuar fakti i vetëm se identiteti i personit të tillë nuk është provuar në
mënyrë eksplicite e dallon atë nga të qenit individi me emër I. J..
Pas studimit të përmbajtjes së aktakuzës, kjo Gjykatë gjeti se “personi i
paidentifikuar” nuk përmbahet në kuadër të akuzës.
Gjykata e Shkallës së Dytë vendosi si në vijim:
“3) Korrigjimet teknike janë bërë në dispozitiv në atë se:
…………….
[c] Të gjitha referimet të pandehurit I. J. zëvendësohen me shprehjen ” personi i
paidentifikuar”.
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Neni 364 paragrafi 1, nën paragrafi 9 i LPP-së parasheh si në vijim:
“1) Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale ekziston:
9) kur akuza është tejkaluar (neni 364 paragrafi 1);”
Me qëllim të elaborimit të kuptimit të shprehjes “tejkalim i akuzës”, siç
tregohet nga përmbajtja e nenit 364, paragrafi 1, nën paragrafi 9, kjo Gjykatë
do të kthejë vëmendjen kah përmbajtja e nenit 346, paragrafi 1, që parashikon
si në vijim:
“ Aktgjykimi mund t'i përkas vetëm personit i cili është akuzuar dhe vetëm
veprës penale që është objekt i akuzës së përmbajtur në aktakuzën e
parashtruar, respektivisht të ndryshuar ose zgjeruar në seancën kryesore.”
Neni 346 paragrafi 1 e bën të qartë se “Aktgjykimi mund t'i përkas vetëm
personit i cili është akuzuar”. Komentari i nenit 346 të LPP-së (Departamenti i
Demokratizimit të OSBE-së, Sarajevë 1999 Dr. Hajrija Sijercic-Colic, Drasko
Vuleta, Malik Hadziomeragic) më tutje elaboron si në vijim:
“Identitetit subjektiv (ndërmjet aktgjykimit dhe aktakuzës sa i përket personit i
cili është akuzuar) në praktikë nuk është çështje kontraverze, për shkak se është
deklaruar në mënyrë eksplicite se aktgjykimi mund t'i përkas vetëm një personi
(apo personave) të përfshirë në aktakuzë (atë origjinale, ndryshuar apo
zgjeruar). Si rrjedhojë e kësaj, nëse vërtetohet në gjykim se i pandehuri nuk ka
kryer vepër penale dhe gjithashtu nëse vërtetohet përtej dyshimit të bazuar se
vepra penale është kryer nga personi tjetër, Gjykata mund ta lirojë të
pandehurin me aktgjykim mirëpo nuk mund të shpall aktgjykimin dënues për
personat tjerë të cilët nuk janë të përfshirë në aktakuzën e ngritur për atë vepër
penale”.
Gjykata e Shkallës së Dytë në aktgjykimin e vet pas konstatimit se nuk ka
dëshmi të mjaftueshme për të provuar përtej dyshimit të arsyeshëm se I. J. ishte
i përfshirë në kryerjen e veprës penale për të cilën është akuzuar, ka vendosur
që ta lirojë atë. Pa komentuar mbi vendimin për lirimin e të pandehurit, kjo
Gjykatë përqendron vëmendjen në faktin se Gjykata e Shkallës së Dytë
gjithashtu ka zëvendësuar emrin e të pandehurit I. J. me shprehjen “personi i
paidentifikuar”. A mund të nënkuptojë kjo në atë mënyrë se Gjykata e Shkallës
së Dytë ka gjetur një gjendje tjetër faktike nga ajo e Gjykatës së Shkallës së
Parë?
Prokurori pretendon në kërkesën e tij për mbrojtjen e ligjshmërisë se Gjykata e
Shkallës së Dytë “ka gjetur një gjendje tjetër faktike dhe së këndejmi ka vetëm
një mundësi: të prish aktgjykimin e ankimuar dhe të kthejë lëndën Gjykatës së
Shkallës së Parë për rigjykim”
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Fakti se Gjykata e Shkallës së Dytë ka zëvendësuar emrin e I. J. me shprehjen
“person i paidentifikuar” është e mjaftueshme për të përfunduar se Ggjykata e
Shkallës së Dytë me aktgjykimin e vet ka vepruar në shkelje të nenit 346
paragrafi 1 i LPP-së që na bie më tutje në përfundimin se Gjykata e Shkallës së
Dytë ka vepruar në shkelje të nenit 364 paragrafi 1, nën paragrafi 9 i po të njëjtit
ligj. Megjithatë, kjo Gjykatë me qëllim të adresimit të pretendimeve të fundit të
prokurorit, shqyrtoi përmbajtjet e të dyja aktgjykimeve të Gjykatës së Shkallës
së Parë dhe Shkallës së Dytë.

pas kryerjes së veprës penale] konfirmoi nga fotografitë se J. ishte njëri nga
personat i cili e kishte pruar veturën në atë vend. [Ky dëshmitar] konfirmoi se
vetura në fjalë i përgjigjej përshkrimit të Ford Escort-it që ishte vendosur në
afërsi të shtëpisë së tij dhe tha se ai kishte folur shkurtimisht me dy personat që
e kishin pruar atë veturë në atë vend. Ai e mohoi faktin se ndonjëri nga të
pandehurit ka qenë i përfshirë në atë ngjarje. Ai mohoi se kishte identifikuar J.
nga fotografitë e policisë. Gjykata është e sigurt se ai nuk kishte identifikuar në
mënyrë origjinale J. para policisë nëpërmjet të fotografive për shkak se sa i
përket informatave të cilat ishin në posedim të policisë për J. ishte e natyrshme
për policinë që t'ia dërgojë fotografinë e J. dëshmitarit në fjalë për shikim. Më
tutje, vetë J. i kishte thënë policisë për vendin ku është lënë vetura gjë që
vërteton dëshminë në Gjyq të dhënë nga policia se dëshmitari K. I. gjithashtu i
kishte thënë se J. ishte njëri nga personat të cilët e kishin lënë atë veturë në
vendin e saktë përkatës.

Gjykata e Qarkut shpalli fajtor I. S. fajtor për kryerjen e veprës penale të vrasjes
në bashkëpjesëmarrje nga neni 30 paragrafi 2 pika 3 e ligjit penal të Kosovës në
lidhje me nenin 22 të Ligjit Penal të Jugosllavisë dhe për shkaktim të lëndimit
të rëndë trupor nga neni 38 i Ligjit Penal të Kosovës. Gjykata e Qarkut vërtetoi
faktet sa i përket I. J. si në vijim:
(shih faqet 18 deri në 25 të aktgjykimit të shkallës së parë)
1.
“Gjykata e Qarkut gjeti se të dy të pandehurit ishin me të vërtetë të lidhur
ngushtë njëri me tjetrin”.

Së fundi, dëshmitari S. K. deklaroi se M. i kishte thënë policisë për vendin se ku
ishte hedhur vetura dhe ky ishte i njëjti lokacion të cilën ndaras J. ia kishte
treguar policisë. J. B. gjithashtu deklaroi se ai e kishte marrë Ma. në automjet
për të shiquar për Fordin e bardhë dhe gjithashtu në përpjekje për të gjetur
revolen në lokacionin e treguar nga M..

2.
“Gjykata e Qarkut çmon faktin se automjeti i bardhë Ford Escort i cili ka qenë i
përfshirë në kryerjen e veprave penale në të vërtetë i përket I. J., dhe faktin se ai
ka qenë duke vozitur automjetin në kohën e kryerjes së këtyre veprave penale.

Të dy të pandehurit mohuan të kenë pasur lidhje me automjetin në kohën e
kryerjes së veprës penale.

3.
“Gjykata e Qarkut [gjeti] se të dy të pandehurit ishin dy personat të cilët i kanë
kryer këto krime, J. si vozitës dhe M. si personi i cili e ka shkrepur revolen”.
Argumentet dhe dëshmitë e shfrytëzuara nga Gjykata e Qarkut në nxjerrjen e
përfundimeve të sipërpërmendura janë paraqitur si në vijim:
“Gjykata e Qarkut gjeti se I. J. ishte pronar i automjetit të Ford Escort-it të
bardhë.
Të dyja palët e dëmtuara, T. D. dhe V. S. theksuan se automjeti i shfrytëzuar për
kryerjen e veprës penale ishte Ford Escort-i i bardhë.

Nën këto rrethana Gjykata është e sigurt se dëshmitë e oficerëve të policisë janë
të drejta në mënyrë substanciale.
Më tutje, është fakt i pazakonshëm dhe i rëndësishëm se oficerët e policisë
kanë pranuar të njëjtat informata në mënyrë të pavarur nga secili i akuzuar në
lidhje me vendin ku ishte hedhur vetura.”
Për këtë Gjykatë dhe siç duket edhe për Gjykatën e Shkallës së Dytë është e
qartë se Gjykata e Shkallës së Parë ka konsideruar deklaratat e dhëna nga të dy
të pandehurit oficerëve të policisë: B. R., J. B., dhe M. Th., si dëshmi të
pranueshme dhe i ka gjetur ato aq të forta saqë të mposhtin çdo dëshmi tjetër
dhe i shfrytëzon ato si dëshmi vendimtare në vërtetimin e gjendjes faktike.
Gjykata e Shkallës së Parë gjeti se I. J. ishte njëri nga dy personat që kishin
kryer veprat penale të vrasjes dhe shkaktimit të lëndimit të rëndë trupor.

Më tutje, ekzistojnë dëshmi të qarta se në këtë rast të dy të pandehurit i kishin
thënë policisë për vendin se ku ishte lënë vetura dhe çka është me rëndësi është
se të dytë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri treguan të njëjtin lokacion
policisë. Dëshmitarët B. R., J. B., dhe M. Th. (të gjithë oficerë të policisë)
dhanë këtë dëshmi.

Kjo Gjykatë tani do të përqendrojë vëmendjen në gjetjet e Gjykatës së Shkallës
së Dytë. Në aktgjykimin e vet, Gjykata e Shkallës së Dytë gjeti si në vijim:
(shih paragrafin e fundit në faqen 11 dhe paragrafin e parë të faqes 12 të
aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë)

Dëshmitari, [K. I.], i cili ishte pronar i pronës në vendin [ku ishte lënë vetura

“[Ekziston] mungesë e dëshmive të mjaftueshme që provojnë përtej dyshimit
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të arsyeshëm se [I. J. ] ka qenë i përfshirë në kryerjen e veprave penale në fjalë”
(ky është ekstrakt i dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Dytë).

mohuar nga K. I. gjatë dëshmimit të tij në Gjykatë gjatë gjykimit. Më tutje,
fakti se J. mohoi lidhjen e ngushtë të tij me M. dhe fakti se nuk kishte bërë
përpjekje që ta marrë veturën nga atje si është analizuar nga Gjykata e Qarkut
mund të tregojë ndërgjegjen e fajësisë në anën e I. J..

Prima face, kësaj Gjykate, përmbajtjet e paragrafëve të cekura më lartë nuk
nënkuptojnë domosdoshmërisht se Gjykata Supreme ka gjetur se I. J. nuk ka
qenë i përfshirë në kryerjen e veprave penale në fjalë. Siç thuhet në aktgjykim,
“[Gjykata e Shkallës së Parë] pranon se pas vërtetimit të vlefshëm të lëndës
është e mundshme që vetura e J. është shfrytëzuar për të kryer veprën penale
dhe në të njëjtën kohë tregon se nuk ka dëshmi që do të vendosnin lidhjen
ndërmjet J. dhe vendit të ngjarjes.
Gjykata e Shkallës së Dytë pas shqyrtimit të pranueshmërisë së dëshmive të
shfrytëzuara nga Gjykata e Shkallës së Parë në arritjen e këtij përfundimi(eve),
gjeti se deklaratat e dhëna nga të pandehurit oficerëve të policisë ishin marrë në
mënyrën që i bën këto dëshmi të papranueshme në bazë të ligjeve në fuqi dhe
përjashton deklaratat e tilla nga dëshmitë e këtij rasti.
Gjykata e Shkallës së Dytë jep sqarimin si në vijim në lidhje me faktin nëse
dëshmitë e përjashtuara i përkasin elementeve esenciale të aktgjykimit
(ekzistimi i veprës penale dhe përgjegjësisë penale):
“Së këndejmi në bazë të ligjit të zbatueshëm për rastin përkatës, deklaratat e
marra nga policia nga të dyshuarit Sh. M. dhe I. J. i përkasin rregullës
përjashtimore. Për këtë arsye Gjykata e Qarkut ka bërë gabim kur ka
anashkaluar këtë rregull gjatë rikonstruimit të këtyre deklaratave nëpërmjet të
dëshmive të dhëna në Gjyq nga ana e oficerëve të policisë B. dhe K.. Në bazë të
nenit 364 paragrafi 1 pika 8 e LPP-së, Gjykata Supreme duhet të vlerësojë nëse
ky gabim cilësohet si shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale p,sh.,
nëse pa shqyrtimin e dëshmive të papranueshme në aspektin e dëshmive të
mbetura të mbledhura nga Gjykata e Shkallës së Parë, i njëjti aktvendim mbi
çështjen e fajësisë së të akuzuarit do të merrej nga e njëjta Gjykatë.
Pas heqjes së dëshmive të papranueshme nga baza faktike e akuzave të ngritura
kundër I. J., Gjykata Supreme gjen se dëshmitë kundër J. përbëhen nga çështjet
si në vijim: fakti i vërtetuar se I. J. ishte pronar i automjetit Ford Escort me
ngjyrë të bardhë dhe fakti se ky automjet ishte zhdukur në ditën e krimit dhe
kurrë nuk ishte gjetur, faktit të vërtetuar se J. kishte mbajtur në posedim
dokumentet e regjistrimit të veturës dhe çelësat e saj, fakti i vërtetuar se ai rrinte
me Sh. M. në mëngjesin e ditës pas kryerjes së veprës penale, dëshmitë e dorës
së dytë (thashethemet) të dhëna nga oficeri i policisë së UNMIK-ut në bazë të
së cilës të dy të pandehurit ishin parë së bashku në automjetin Ford Escort i
bardhë në ditën kritike para kryerjes së veprës penale dhe dëshmitë
thashetheme se të dhënat nga oficeri i policisë së UNMIK-ut J. B. në bazë të të
cilit K. I. kishte identifikuar J. si person i cili e kishte lënë automjetin në oborrin
e shtëpisë së tij në ditën e kryerjes së veprës penale informata e fundit ishte
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Gjykata Supreme përfundon se dëshmitë e sipërcekura nuk paraqesin bazë të
mjaftueshme për të shpallur fajtor I. J. për veprën penale për të cilën akuzohet.
Gjykata Supreme pranon se pas fakteve të vërtetuara në mënyrë të vlefshme të
rastit është shumë e mundshme që vetura e J. është shfrytëzuar për të kryer
veprën penale dhe në të njëjtën kohë tregon se nuk ekzistojnë dëshmi që do të
tregonin për lidhjen e J. me vendin e ngjarjes.”
Përfundimi i Gykatës së Shkallës së Dytë në lidhje me faktin se pa shqyrtimin e
dëshmive që janë shpallur si të papranueshme, në aspektin e pjesës së mbetur të
dëshmive të mbledhura nga ana e Gjykatës së Shkallës Parë, a do të merrej i
njëjti vendim në lidhje me fajësinë e të akuzuarit, pjesa e mbetur e dëshmive
nuk është e mjaftueshme të vendos lidhje ndërmjet J. dhe vendit të ngjarjes.
Për këtë Gjykatë, ky përfundim i Gjykatës së Shkallës së Dytë nënkupton se
natyra e dëshmive të përjashtuara ishte vendimtare dhe se nuk i përkiste
elementeve esenciale të aktgjykimit siç është përgjegjësia penale. Siç duket
Gjykata e Shkallës së Dytë përfundoi se Gjykata e Shkallës së Parë nuk ka
mundur të bazojë aktgjykimin e vet dhe të shpall fajtor J. në bazë të pjesës së
mbetur të dëshmive. Gjykata e Shkallës së Dytë vazhdoi të ndryshoi
aktgjykimin duke liruar J. nga akuzat dhe duke zëvendësuar emrin e tij me
shprehjen “person i paidentifikuar”.
A parashikon ligji se kur Gjykata e shkallës më të ulët nuk mund të bazojë
aktgjykimin e vet në dëshmitë e caktuara, atëherë Gjykata e shkallës më të lartë
mund të ndryshojë aktgjykimin në vend të prishjes së tij?
Qëndrimi i Gjykatës së Shkallës së Dytë është se Gjykata e Shkallës së Parë
nuk mund të bazojë aktgjykimin e vet në dëshmitë e caktuara të cilat duhet të
përjashtohen mirëpo dëshmitë e mbetura mjaftojnë që të merret aktgjykim
tjetër. Gjykata e Shkallës së Dytë dështuan që të sqarojnë nëse dëshmitë e
mbetura do të mundësojnë Gjykatën e Shkallës së Parë dhe të Dytë që të
vërtetojë të njëjtën gjendje faktike dhe siç ilustrohet më lartë vazhdoi të
vërtetoi se faktet vendimtare të cilat dallojnë në mënyrë substanciale nga ato të
konstatuara nga Gjykata e Shkallës së Parë (Gjykata e Shkallës së Parë gjeti J.
si njërin nga personat që ka kryer veprat penale në fjalë përderisa Gjykata e
Shkallës së Dytë nuk ka mundur të vërtetoi lidhjen e J. me vendin e ngjarjes në
bazë të dëshmive në dispozicion pas përjashtimit të deklaratave të dhëna nga i
pandehuri oficerëve të policisë).
Neni 387 i LPP-së parasheh që “Gjykata e Shkallës së Dytë duke aprovuar
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ankimin ose kryesisht, ndryshon me aktgjykimin e shkallës së parë ku vërteton
se faktet vendimtare në aktgjykimin e shkallës së parë janë vërtetuar drejt, dhe
se duke marrë parasysh gjendjen e vërtetuar faktike me aplikimin e drejtë të
ligjit, duhet nxjerrë aktvendim tjetër, sipas gjendjes së çështjes dhe në rast të
shkeljeje nga neni 364 paragrafi 1 pikat 5,9 dhe 10 të këtij ligji.”

Shkallës së Parë nuk do të merrte të njëjtin aktgjykim nëse bazohet në
shqyrtimin e dëshmive të mbetura të këtij rasti.

Gjykata e shkallës së drejtë ka gjetur në mënyrë të drejtë se Gjykata e Shkallës
së Parë ka gjetur faktet bazuar kryesisht në dëshmitë që nuk janë të pranueshme
dhe se dëshmitë e tilla janë përjashtuar dhe aktgjykimi është dashur të jetë i
ndryshëm.
Në bazë të praktikës ligjore, në rastet në të cilat aktgjykimi nuk mund të
bazohet në dëshmi të caktuara, paraqesin “shkelje absolute të procedurës”
(shih komentaret në nenin 364 i LPP-së nga MOMÇILO GRUBAQ &
TIHOMIR VASILJEVIQ). Për këtë Gjykatë është e qartë se Gjykata e Shkallës
së Parë përcaktoi faktet vendimtare në atë mënyrë që nuk është në pajtim me
ligjin, që nënkupton (nëse përdorim të kundërtën e gjuhës së shfrytëzuar në
nenin 387 të LPP-së) që “faktet vendimtare nuk janë vërtetuar në mënyrë të
drejtë nga gjykata e shkallës së parë”. Gjykata e Shkallës së Dytë ka dështuar
në gjetjen se Gjykata e Shkallës së Parë ka vërtetuar faktet vendimtare në
mënyrë jo të drejtë. Për këtë arsye Gjykata e Shkallës së Dytë nuk ka qenë në
gjendje kur ka përfituar nga mundësia që ofrohet nga neni 387 paragrafi 1 të
ndryshojë aktgjykimin në vend të prishjes së tij dhe kthimit të lëndës për
rigjykim. Rrethanat e këtij rasti theksojnë domosdoshmërinë e dispozitës
ligjore siç është ajo e nenit 385 të LPP-së në bazë të së cilës mund të konstatohet
shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale [dhe nuk ekziston
mundësia për të përdorur nenin 387 paragrafi 1] sipas të cilës Gjykata e
Shkallës së Dytë merr vendim për prishjen e aktgjykimit të shkallës së parë dhe
kthen lëndën në rigjykim. Si vazhdë e këtij argumenti, kjo Gjykatë përdor
përmbajtjen e komentareve në lidhje me nenin 364 të LPP-së (shih komentarin
e parë mbi nenin 364 të LPP-së nga MOMCILO GRUBAQ & TIHOMIR
VASILJEVIQ), që parashikon si në vijim:

Sipas neneve 455 dhe 457 të KPPPK-së kjo Gjykatë kufizohet në përcaktimin e
ekzistimit të shkeljes së ligjit siç kërkohet nga prokurori publik.
Nga sa u parashtrua më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS
Ap. 172/02, datë 24 mars 2005

Procesmbajtës
Entela Josifi

“Shkelja absolute e procedurës për nga përkufizimi kërkon prishjen e
aktgjykimit pa vënë në pyetje nëse kjo shkelje ka ndikuar në prurjen e këtij
aktgjykimi. Sidoqoftë u bë një përjashtim sa i përket kësaj shkelje ashtu që
prishja e aktgjykimit nuk ndodh nëse bazohet në dëshmitë tjera dhe nëse është e
qartë se edhe pa këto dëshmi i njëjti aktgjykim do të merrej.”
Kjo Gjykatë është e mendimit se Gjykata e Shkallës së Dytë në lëndën në fjalë
nuk ka mundur të përfitojë nga përjashtimi i sipërpërmendur nga rregulli në
fjalë (që parashikohet nga neni 387 paragrafi 1), dhe të zgjedh që të ndryshojë
aktgjykimin në vend se ta prish atë (sa i përket I. J.), për shkak se është e qartë se
dëshmitë e përjashtuara kanë pasur ndikim në elementet esenciale të
aktgjykimit të marrë nga Gjykata e Shkallës së Parë që nënkupton se Gjykata e
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi ligjin penal - kërkesë për
mbrojtjen e ligjshmërisë - Neni 376 dhe 387 Ligji i Procedurës Penale Neni 30(2) LPK - vrasje e rëndë dhe me paramendim - Neni 174(3) LPK
fshehja dhe shkatërrimi i dëshmive - ankesa e pranuar pjesërisht]

174, paragrafi 3 i Ligjit penal të Kosovës (LPK), i aplikueshëm sipas
Rregullores së UNMIK-ut 1999/24, sipas përshkrimit në aktakuzën e ngritur
nga prokurori publik i Gjilanit me datë 22 gusht 2001, duke vendosur për
ankesën e paraqitur nga avokati mbrojtës i të akuzuarit z. Toma Fila nga
Beogradi (Serbi) me datë 21 tetor 2002; për ankesën e paraqitur kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut të Gjilanit, të shpallur me datë 19 korrik
2002 dhe përfundimisht pas nxjerrjes së aktgjykimit me shkrim me 16 shtator
2002, dhe pas shqyrtimit të mendimit të parashtruar nga ZPPK më 29 shtator
2004,

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në
Gjilan, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut kishte shkelur
procedurën penale, kishte bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike dhe kishte shqiptuar një dënim të rëndë.
I akuzuari është akuzuar për vrasje dhe fshehje dhe shkatërrim të dëshmive,
është shpallur fajtor dhe është dënuar me 15 vjet burg.
Gjykata Supreme gjeti se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë ishte i qartë
dhe se rrethanat faktike ishin vërtetuar drejtë. Gjykata Supreme gjeti se
veprimet e heqjes së pjesëve të trupit të viktimës dhe fshirjes së gjurmëve të
krimit pas kryerjes së veprës penale nuk ishin të ndara nga vepra penale e
vrasjes siç parashihet me nenin 174 të LPK-së. Së këndejmi, Gjykata Supreme
gjeti ankesën e avokatit mbrojtës si pjesërisht të bazuar dhe prishi aktgjykimin
e Gjykatës së Qarkut të Gjilanit dhe liroi të akuzuarin për fshehje dhe
shkatërrim të dëshmive dhe zvogëloi dënimin në 12 vjet burg për vetëm vepër
penale të vrasjes.

AP KZ 251/2003
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në seancën e kolegjit me
gjyqtaren ndërkombëtare Agnieszka Klonowiecka-Milart, si kryetare e
kolegjit, gjyqtarin ndërkombëtar Tudor Pantiru dhe gjyqtarin profesional
Fejzullah Hasanin, si anëtar i kolegjit, me Eriona Brading si procesmbajtëse,
për çështjen penale P. Nr. 79/01 kundër të akuzuarit M. N., emri i babës M.,
emri i nënës J., i lindur në datën 19.08.1934 në Kostadince (Komuna e
Kamenicësa), me banim në Rubovc (komuna e Kamenicës), shtetas i Unionit
Serbi dhe Mali i Zi, i përkatësisë etnike serbe, i pensionuar, i martuar, baba i
katër fëmijëve, i pashkolluar, i gjendjes së varfër ekonomike, pa dënime
paraprake, në paraburgim që nga 16 shkurti 2001, i akuzuar për:
a) veprën penale të bashkëpjesëmarrjes me paramendim në vrasjen e
paramenduar, në bazë të nenit 30, paragrafit 2 të Ligjit penal të Krahinës
Socialiste Autonome të Kosovës (LPK), në lidhje me nenet 13, 22 dhe 24 të
Ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (LPJ), i
aplikueshëm në Kosovën e administruar nga UNMIK-u përmes Rregullores së
UNMIK-ut 24/1999;
b) veprën penale fshehje dhe asgjësim i gjurmëve të provave, si shkelje e nenit
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Pas mbajtjes së seancës me 2 dhjetor 2004, sipas nenit 372 të LPP, merr këtë:
AKTGJYKIM
I. Me të cilin aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Gjilanit, të shpallur më 19
korrik 2002, ndryshohet si në vijim:
1. Si rezultat i kryerjes së detyrës zyrtare nga Gjykata Supreme, i akuzuari M.
N. LIROHET nga akuza për fshehje dhe asgjësim të gjurmëve të provave
në kundërshtim me nenin 174 paragrafin 3 të Ligjit penal të Kosovës, nga
se, vepra e kryer nga i akuzuari, pas vrasjes së R. V., gjegjësisht djegia e disa
pjesëve të trupit të viktimës, përfshirë edhe dhëmbët e tij të rrejshëm në një
grumbull materialesh, dhe bartja e trupit me karrocë dore në vendin
përafërsisht 700 metra larg nga shtëpia e të akuzuarit, dhe pastrimi i pjesshëm i
gjakut brenda në shtëpi, nuk përbënë vepër penale të veçantë nga vepra penale
e vrasjes për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor sipas nenit 174, paragrafit 3
të LPK-së.
2) Për shkak të lirimit nga akuza, të përshkruar në paragrafin paraprak dhe
pranimit të pjesshëm të ankesës së palës mbrojtëse, zbritet masa e dënimit me
burg në 12 (dymbëdhjetë) vjet kohëzgjatje, e që është masa e dënimit me
burg të shqiptuar për veprën penale të vrasjes për të cilën i akuzuari është
shpallur fajtor.
II. Për pjesën e mbetur të ankesës, ajo refuzohet si e pathemeltë.

Arsyetimi
Çështja para Gjykatës Supreme
Lënda penale ka të bëjë me ngjarjen rreth vrasjes së R. Vl., vëllait të ishudhëheqësit Komunist të Kosovës A. V. i cili ishte në pushtet në Kosovë gjatë
viteve të 80-ta, si udhëheqës lokal i Partisë Komuniste para shkarkimit të tij
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dhe burgosjes nga Sllobodan Millosheviqi në vitin 1989. Vrasja e R. V. ka
ndodhur në mbrëmjen e 15/16 shkurtit 2001, në shtëpinë e të pandehurit M. N..
Viktima ka vdekur pas goditjeve të përsëritura me një sëpatë dhe pas therjes me
një thikë.
Ky rast ishte gjykuar në shkallë të parë nga Gjykata e Qarkut e Gjilanit, e cila
më 19 korrik 2002 e ka dorëzuar aktgjykimin me të cilin i pandehuri M. N., një
serb i Kosovës, është shpallur fajtor për veprat penale:
a) Vrasje e kryer në mënyrë të vrazhdë dhe brutale, nga neni 30 paragrafi
2 pika 1 i LPK-së,
b) Fshehje dhe asgjësim i gjurmëve të provave, nga neni 174 paragrafi 3 i
LPK-së.
Rrjedhimisht Gjykata e ka dënuar të akuzuarin si në vijim:
a) Me 14 vjet burgim për veprën penale të vrasjes,
b) Me 2 vjet burgim për veprën penale të fshehjes dhe asgjësimit të
gjurmëve të provave,
c) Me dënim të kombinuar prej 15 vjetëve burgim.
Ankesa e ngritur nga avokati mbrojtës Toma Fila pretendon:

Shqyrtimi dhe gjetjet.
Shkeljet esenciale të ligjit të procedurës penale.
Pala ankimore konsideron se dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm, i
paqëndrueshëm në vete ose i paqëndrueshëm përkitazi me bazat e aktgjykimit
dhe nuk i citon arsyet lidhur me faktet vendimtare; në veçanti, dispozitivi dhe
arsyetimi i aktgjykimit nuk e kanë specifikuar se për çfarë forme të fajësisë
ngarkohet i akuzuari.
PPK konsideron se kërkesa e avokatit mbrojtës është e pabazë, për shkak se,
sipas nenit 357, paragrafit 4 në lidhje me nenin 351, paragrafit 1 pikës 1 e LPP,
dispozitivi i aktgjykimit mund të përmbajë vetëm citatet e fakteve dhe
rrethanave të cilat i përmbajnë elementet ligjore të veprës penale, dhe të atyre
nga të cilat varet aplikimi i dispozitës përkatëse të ligjit penal, ndërsa faktet dhe
rrethanat nga të cilat Gjykata i nxjerr konkluzionet lidhur me fajësimin ose mos
fajësimin e të akuzuarit lidhur me veprën penale, nuk është e thënë të
përfshihen me dispozitiv, por duhet të shpjegohen në pjesën arsyetuese të
aktgjykimit (neni 357, paragrafi 6 dhe 7).
Sipas PPK, me aktgjykim në mënyrë të qartë theksohet në pjesën e dispozitivit
se i akuzuari shpallet fajtor për veprën penale të vrasjes së kryer me
paramendim, sikurse edhe në pjesën e arsyetimit Gjykata i ka përmbledhur
arsyet të cilat tregojnë se përse ka vendosur se i akuzuari ka vepruar “me qëllim
dhe dashje me qëllim të vrasjes së viktimës së tij” (faqet 18/19).
Përshtatshmërisht, PPK mendon se nuk janë meritore pretendimet e mbrojtjes
lidhur me shkeljen nga neni 364, paragrafi 1, pika 11.

[1] Shkelje esenciale të dispozitave të ligjit të procedurës penale
[2] Vërtetim i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike
[3] Aplikim i gabuar i të drejtës materiale
[4] Sanksion tejet i rëndë penal

aktgjykimit dhe kthimin e lëndës për rigjykim, ose që Gjykata Supreme ta

Gjykata Supreme e gjen kërkesën e avokatit mbrojtës si të pabazë për të njëjtat
arsye si ato të përmendura nga PPK. Krahas kësaj, në dispozitivin e
aktgjykimit ekziston referenca në nenin 13 të LP të RFJ, me të cilin shpjegohet
forma e fajësisë për të cilën ka vendosur Gjykata e çështjes. Për këtë arsye,
gjersa pala ankimore mund të argumentoj nëse ky atribut është i bazuar në
prova, vendimi i trupit gjykues mbetet i padyshimtë dhe së këndejmi i liruar
nga gabimet përkitazi me nenin 364, paragrafin 1, pika 11.

ndryshojë aktgjykimin duke e liruar të akuzuarin nga të gjitha akuzat.

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike

PPK e ka dhënë mendimin sipas të cilit propozon aprovimin e ankesës dhe
prishjen e aktgjykimit lidhur me konstatimin e përgjegjësisë penale për veprën
penale dhe në lidhje me këtë akuzë të kthehet lënda në rigjykim. Lidhur me
veprën penale nga neni 174, paragrafi 3 i LPK, PPK rekomandon lirimin e të
akuzuarit nga kjo akuzë.

Pala ankimore argumenton se aktgjykimi është bazuar ekskluzivisht mbi
spekulimet dhe dëshmitë indirekte që janë të pamjaftueshme për arritjen e
kufirit për provimin e fajësisë përtej dyshimit të arsyeshëm. Së këndejmi, sipas
palës ankimore gjykimi do të provonte vetëm këto fakte si të padyshimta:
A) Se viktima R. V., në natën kritike ka qëndruar në shtëpinë e të akuzuarit M.
N.;
B) Se gjurmët e gjakut të të ndjerit ishin gjetur në shtëpinë e të pandehurit,

Paraqitësi i ankesës kërkon nga Gjykata Supreme prishjen e
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C) Se i akuzuari N. e ka transportuar trupin e viktimës me karrocë dore deri në
vendin 700 metra larg nga shtëpia.
Sipas mbrojtjes, provat indirekte nuk mjaftojnë për vërtetimin përtej dyshimit
të arsyeshëm se i akuzuari e kishte vrarë viktimën R. V..

përdorura për kryerjen e veprës i takonin shtëpisë së të akuzuarit dhe ishin
gjetur aty pasi ishte kryer vepra, e demaskon teorinë e përfshirjes së të huajve.

Karshi logjikës të propozuar nga Gjykata e Shkallës së Parë, avokati mbrojtës
kundërshton se ka alternativë tjetër ndaj shpjegimit logjik të ngjarjeve sipas të
cilit shfajësohet i pandehuri nga akuzat. Sipas mbrojtjes, provat e paraqitura në
shqyrtimin kryesor, janë plotësisht konsistente me skenën sipas të cilës
ndokush tjetër ka mundur të vrajë V. gjatë kohës kur i pandehuri ka fjetur. Pasi i
pandehuri ishte zgjuar nga gjumi, ai e kishte gjetur trupin e viktimës në
korridorin e shtëpisë së vet dhe, gjersa i tmerruar dhe tronditur me pamjen, si
dhe duke u frikuar nga mundësia e akuzimit të padrejtë për krimin, duke pasur
parasysh qëndrimin armiqësor ekzistues ndaj serbëve të Kosovës ai kishte
vendosur mos ta raportoj rastin në polici, por ta heq duarsh trupin(kufomën).
Avokati mbrojtës argumenton se rezulton një rrethanë tjetër shfajësuese bazuar
në mendimin e ekspertit mjeko-ligjor. Sipas këtij mendimi, duke pasur
parasysh ndërtimin e dobët fizik e të akuzuarit në raport me viktimën, numri i
lëndimeve dhe llojllojshmëria e mjeteve nga të cilat janë shkaktuar këto
lëndime, krimi me gjasa është kryer nga më shumë se vetëm një person.
Avokati mbrojtës më tutje potencon mungesën e shkakut ose motivit në anën e
të akuzuarit, duke pasur parasysh miqësinë e gjatë e të fundit me viktimën.
Përshtatshmërisht, avokati mbrojtës spekulon se në rrethanat e tanishme të
karakterizuara me urrejtje dhe mosbesim ndaj pakicës serbe në Kosovë,
kryerësit e kësaj vepre duhet të kërkohen në radhët e individëve të cilët janë
ndier të fyer dhe e konsiderojnë të papranueshëm miqësinë dhe devotshmërinë
të cilën i ndjeri V. e kishte shfaqur ndaj fqinjëve serbë, veçanërisht duke pasur
parasysh se viktima ishte anëtar i një familje të respektuar shqiptare dhe me
ndikim.
PPK nuk pajtohet me pretendimin se, për shkak të pozitës të pafavorshme e
serbëve në Kosovë, se atij nuk do t'i besohet se është i pafajshëm, dhe se e gjithë
kjo ka ndikuar në të akuzuarin që mos ta lajmërojë policinë ose familjen e
viktimës, por në vend të kësaj, ka ndikuar që ta largojë trupin. Sipas PPK, skena
e sugjeruar nga mbrojtësi është në kundërshtim me logjikën dhe pohimin e vet
të akuzuarit, sipas të cilit ai kishte raporte të mira me familjen e viktimës dhe
miqësi të gjatë me viktimën. Nëse i akuzuari do të ishte i pafajshëm, të dyja këto
fakte do të kishin pasur ndikim më të fuqishëm në të akuzuarin se çdo frikë
tjetër e imagjinueshme nga hakmarrja, dhe do ta kishin shtyrë atë që të thërras
për ndihmë pasi ta kishte parë viktimën në gjendje të pavetëdijshme.
PKK konsideron se skenari i sugjeruar nga mbrojtja, sipas të cilit personi apo
personat tjerë nga i akuzuari ose të bashkëpandehurit e kanë kryer vrasjen,
është spekulim i cili duhet padyshim të përjashtohet. Fakti se mjetet e
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Gjykata Supreme i pranon argumentet paraprake të PPK lidhur me mungesën e
logjikës për skenarin e argumentuar nga mbrojtja. Krahas këtyre argumenteve,
duhet të vihet në pah se kjo pistë mbrojtëse e avokatit mbrojtës shthuret kur të
konfrontohet me rezultatet e ekspertizës mjeko-ligjore. Konkluzioni i ekspertit
mjeko-ligjor ishte se vdekja ishte shkaktuar nga një plagë e thellë në qafë, e cila
e kishte shkëputur venën karotide dhe jugulare (faqja e 10-11 e aktgjykimit).
Sipas ekspertit, viktima “do të kishte vdekur nga gjakderdhja për pakë minuta”
për shkak të plagëve fatale. Përshtatshmërisht, gjasat do të ishin shumë të vogla
të kishte qenë koincidencë që z. N. të ishte zgjuar nga gjumi në momentin kritik
dhe të kishte mundur të flas me viktimën gjatë momenteve të fundit të agonisë
së saj dhe pastaj kjo e fundit të kishte mundur të flasë me z. N., për t'i treguar atij
një fjali të plotë: “Më kanë plagosur ose vrarë” dhe i akuzuari të mos i kishte
vërejtur shenjat e pranisë së personave tjerë në shtëpinë e vet. Për më shumë,
gjykata e çështjes me të drejtë e ka potencuar se besueshmëria e kësaj deklarate
e të akuzuarit, edhe më tej dobësohet nga fakti se, sipas deklaratës që e ka bërë i
njëjti para gjyqtarit hetues, viktima nuk e kishte thënë fjalinë “më kanë vrarë”
por, “Momë, nuk është mirë”. Prandaj versioni i paraqitur në gjykim, “më kanë
vrarë”, duket se është modifikim i cili i shërben strategjisë mbrojtëse të palës
mbrojtëse.
Krahas kësaj, lëndimet (të gërvishturat) në fytyrën (ballin) e të pandehurit janë
prova plotësuese indirekte për angazhimin tij në dhunën kundër viktimës.
Përkitazi me këto lëndime, i pandehuri gjatë shqyrtimit kryeso u gjind në
pozitë kundërthënëse kur së pari ai nuk ishte në gjendje të sqarojë origjinën dhe
natyrën e lëndimeve (faqja 6 e procesverbalit) dhe vetëm më vonë ai deklaron
se këto ishin bërë si rezultat i rënies së tij nga shkallët (faqja e 11-të e
procesverbalit).
Për më shumë, veshjet e zbuluara në vendin e ngjarjes e të cilat i takonin të
akuzuarit, kishin njolla gjaku, përfshirë “disa njolla nga përplasja si rezultat i
spërkatjes së gjakut” dhe disa “njolla të njoma (qull) të cilat tregojnë se ka
pasur kontakt të ngushtë” (deklarata e ekspertit mjeko-ligjor D. S.,
procesverbali i shqyrtimit kryesor, datë 15.04.2002, faqe 7). Njollat përplasëse
nga spërkatja e gjakut, tregojnë se veshjet i ishin ekspozuar gjakut të viktimës
në kohën e kryerjes së krimit.
Me pak fjalë, të gjitha provat indirekte kundër të akuzuarit, të vlerësuar në
mënyrë individuale dhe në lidhje me njëra tjetrën, gjithnjë sipas neni 347 të
LPP, çojnë në përfundimin se i akuzuari e ka vrarë viktimën. Ashtu siç është
pranuar nga shkenca juridike e Jugosllavisë: “…aktgjykimi dënues mund të
bazohet vetëm në provat indirekte, vetëm atëherë kur me to konstatohen një
sërë faktesh të cilat vërtetohen përtej dyshimit të arsyeshëm dhe se janë të
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ndërlidhura ngushtë dhe në mënyrë logjike, kështu që, ato e përfaqësojnë
qarkun e mbyllur dhe pikën e papërkulur nga e cila nxirret vetëm një përfundim
i mundshëm, gjegjësisht se i akuzuari është ai i cili e ka kryer veprën penale e
cila është objekt i akuzës, dhe se provat e paraqitura përjashtojnë ndonjë
mundësi tjetër …” 1. Gjykata e Shkallës së Parë, me të drejtë ka konsideruar se
provat indirekte e kanë kaluar pragun e provës ndaj të pandehurit. Lidhur me
pretendimet për mungesën e motivit për vrasje në anën e të akuzuarit, Gjykata
thekson se përderisa nuk ka material faktik për mbështetjen e pranisë së një
motivi racional dhe që qëndrueshëm, megjithatë është provuar në mënyrë të
padyshimtë se vrasja e viktimës ka ndodhur pas pirjes së alkoolit midis
viktimës dhe të akuzuarit. Në këto rrethana, motivi për sjellje agresive mund të
paraqitet befas dhe nuk ka nevojë të jetë proporcional e as racional nga
këndvështrimi i personit të kthjellët (esëll). Në të vërtetë, nga shpjegimet e të
akuzuarit ka indikacione se pirja e alkoolit nuk është zhvilluar në mënyrë edhe
aq miqësore, meqë i akuzuari e ka pranuar se ai “e kishte përzënë nga shtëpia R..
V.”. Për çdo rast, mos-vërtetimi preciz i motivit në anën e të akuzuarit, nuk i
zhvleftëson provat indirekte pozitive të cilat dëshmojnë se i akuzuari ia kishte
marrë jetën të ndjerit R. V..

PPK përfundon se Gjykata e çështjes nuk ka mundur të përjashtojë përtej
dyshimit të arsyeshëm mundësinë e përgjegjësisë së kufizuar penale të
akuzuarit, nga neni 12 i LP të RFJ-së.

Një pyetje tjetër faktike e ngritur para Gjykatës Supreme ishte përgjegjësia
penale e të akuzuarit në raport me atë se a e ka kryer veprën nën gjendjen
mentale (shpirtërore) të ndikuar nga sëmundja psikike dhe/ose intoksikimi
(helmimi).
PPK sugjeron se akuzuari ka mundur ta kryej veprën penale duke qenë në
gjendjen mentale (shpirtërore) të quajtur “amok”, që sipas definicionit të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH-së), është një moment arbitrar
dhe i pa provokuar i sjelljes së rëndë vrastare ose vet-shkatërruese, e shoqëruar
nga një amnezi dhe/ose rraskapitje reale ose shtirur dhe në raste të rralla
ndërlidhet me intoksikim nga konsumimi i drogës dhe alkoolit. Kjo sëmundje
do të vërtetohej veçanërisht në rajonet nga të cilat tradicionalisht pritet të ketë
sjellje të agresivitetit të skajshëm. PPK shprehet se ishte kryer ekspertiza
psikiatrike ndaj të akuzuarit, por ishte fokusuar në gjendjen mentale të tij në
kohën e ekzaminimit dhe jo në gjendjen mentale të tij (të mundshme dhe
hipotetike) në kohën e kryerjes së veprës penale. Duket se PPK sugjeron se
ekspertiza psikiatrike do të duhej të kishte dhënë përgjigjeje në pyetjen nëse i
akuzuari ka mundur të ishte në gjendje mentale, e cila i përgjigjet veçorive të
sëmundjes mentale të përshkruar si “amok”, veçanërisht duke pasur parasysh
se i akuzuari vuante nga alkoolizmi, që inter alia, shihet nga “dridhjet mesatare
të ekstremiteteve të epërme”.

Gjykata Supreme vëren se “amok” është një term i cili e përshkruan sindromin
kulturor të sjelljes së befasishme dhe agresive (vrasjes) që nuk bën dallim,
sindrom ky i paraqitur kryesisht në Mali (Malaya) dhe në disa vende të pa
industrializuara siç janë, Papua Gvinea e Re, Filipinet, Laosi dhe Porto Riko.
Si një kategori më shumë e natyrës antropologjike dhe etnopsikologjike, ky
term nuk duket si është adekuat për rastin në fjalë. Për këtë arsye Gjykata
Supreme preferon shfrytëzimin e një kategorie më të gjerë të “çrregullim i
shkurtë psiçik”, të zbatuar në psikiatrinë e perëndimit e cila i përgjigjet më mirë
shkencës së psikiatrisë dhe sistemit ligjor të Kosovës. Prandaj, Gjykata
Supreme këtë e merr se çështja është se i akuzuari në kohën relevante, a ka
mundur të veprojë nga një gjendje e çrregullimit të shkurtër psiçik dhe se
çrregullimi është manifestuar nga një shpërthim i sjelljeve të dhunshme dhe
agresive të cilat rezultojnë me vrasjen e viktimës.
Më tej, është një çështje faktike se, gjatë rrjedhës së këtij çrregullimi psiçik, a
ka mundur i akuzuari të ketë qenë mendërisht i paaftë ose aftësi të zvogëluar
mendore me pasoja juridike nga këto gjendje sipas përkufizimit nga neni 12 i
LP të RFJ:
[1] Nuk quhet i përgjegjshëm kryerësi i cili në kohën e kryerjes së
veprës penale nuk ka mundur ta kuptojë rëndësinë e veprës së vet ose
nuk ka mundur t'i kontrollojë veprimet e veta për shkak të sëmundjes
psikike të vazhdueshme ose të përkohshme, të çrregullimit të
përkohshëm psikik ose të zhvillimit mendor të metë
(papërgjegjshmëria).
[2] Mund të dënohet më butë kryerësi i veprës penale, zotësia e të cilit
për ta kuptuar rëndësinë e veprës së vet ose zotësia e të cilit për t'i
kontrolluar veprimet e veta ka qenë esencialisht e zvogëluar për
shkak të ndonjë nga gjendjet e parashikuar në paragrafin 1 të këtij
neni (përgjegjshmëria e zvogëluar esencialisht).
Gjatë vlerësimit të pretendimit të PPK, Gjykata Supreme i ka marrë
në shqyrtim këto çështje:
Siç shpjegohet me të drejtë në Komentarin e Nikola Srzentic dhe
Ljubisa Lazarević, Savremena Administarcija, Beograd 1995 [më tutje në tekst
Komentari]: 2

___________
______
1

Gjykata Supreme e Jugosllavisë Kz. 38/70, 22 dhjetor 1970, citat I Branko Petric, në Komentarin
e LPP për nenin 347 paragrafin 2, Botimi i III-të, Beograd 998.
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2

Ne vërejmë se edhe pse nuk janë të obligueshme për gjykata, komentari është ilustruativ ndaj
çështjes në fjalë; kjo gjykatë i referohet pjesëve për të cilat ajo pajtohet.
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“Pikënisja e ligjvënësit, e bazuar ose jo, është prezumimi se [aftësia e
plotë mendore] është normë për shumicën e njerëzve, gjë që shpie në
prezumimin se secili kryes i veprës penale është mendërisht i arsyeshëm,
prandaj edhe përgjegjës. Mirëpo, kjo normë është e rrëzueshme, që nënkupton
se mund të provohet edhe e kundërta. Pasojë e kësaj është se nocioni i
përgjegjshmërisë nuk është përcaktuar me ligj, ose se, ky term është i
përcaktuar në mënyrë negative. Me ligj parashikohen vetëm kushtet nga të cilat
kryesi i veprës konsiderohet i papërgjegjshëm, që nënkupton se secili kryes i
veprës, për të cilin nuk është vendosur se është i papërgjegjshëm me zbatimin e
dispozitave nga paragrafi 1 i këtij neni, konsiderohet i përgjegjshëm”.

Më tutje Gjykata Supreme vëren se as i akuzuari e as avokati i tij mbrojtës nuk
kanë pretenduar për rrethanat të cilat do ta mbështesnin çrregullimin e
përkohshëm psikik Veçanërisht në raport me kohën kur viktima ishte vrarë, për
të akuzuarin nuk ka pretendim se ai ishte në gjendje të pazakontë, ose se kishte
amnezi. Mbrojtja bazohet në të vërtetuarit se i akuzuari kishte konsumuar
alkool së bashku me viktimën, pas të cilës gjë ata ishin ndarë, i akuzuari kishte
shkuar të flejë dhe kur ishte zgjuar nga gjumi e kishte parë viktimën në gjendje
agonie. Përshtatshmërisht, Gjykata Supreme konsideron se gjersa përdorimi i
alkoolit ka mundur të ndikojë në veprimet e të akuzuarit, nuk ka mbështetje për
supozimin se i akuzuari kishte vepruar në gjendje të çrregullimit të
përkohshëm psikik, gjë që kishte mbetur e pazbuluar nga ai vetë dhe nga
psikiatri.

Nga prezumimi faktik i përgjegjshmërisë, rezulton se do të ishte e pabazuar të
supozohet papërgjegjshmëria ose aftësia e zvogëluar mendore kur nuk ka
indikacione se i akuzuari është në gjendje të tillë. Gjykata Supreme ka
shqyrtuar nëse në këtë rast konkret, a ka pasur baza faktike për të pranuar se ka
gjasa për çrregullim të përkohshëm psikik.
Gjykata Supreme vëren se nuk është i zakonshëm çrregullimi i përkohshëm
psikik. Bazuar në Doracakun diagnostiko-statistikor për çrregullimet mendore
botimi i katërt 3 [DSM-IV] kriteret për diagnostifikim kërkojnë praninë e një
apo më shumë: iluzioneve, halucinacioneve, të folurit e çrregulluar, ose sjellje
e çrregulluar ose katatonike. Këto kritere gjithashtu kërkojnë një zgjatje
episodike të çrregullimit për së paku një ditë por më pak se një muaj, me kthim
eventual në një nivel “premorbid” të funksionimit. Sipas doracakut,
diagnostifikimi i çrregullimit të përkohshëm psikik mund të veçohet me ose pa
strese të shënuara ose me sulm “postpartum”. Disa mjekë klinik besojnë se
personat me çrregullime të personalitetit (p.sh., narcisoidët, paranoikët,
skizofrenët) ekziston prirja më e madhe që te ta të zhvillohet çrregullimi i
përkohshëm psikik në situatat e stresit.
Në këtë rast konkret, ekspertiza e kryer psikiatrike nga Instituti i
Neuropsikiatrisë i Universitetit të Prishtinës, është bazuar në materialin e
kufizuar, gjegjësisht në vrojtimet dhe bisedën me të akuzuarin, pa pasur i bërë
të mundura burime tjera të informimit. Ekspertiza psikiatrike duket se e pranon
këtë problem, duke bërë me dije në konkluzionin e vet se “bazuar në dëshminë
e tij, pa i analizuar letrat dhe deklaratat e dëshmitarëve tjerë”. Mirëpo, bazuar
materialet në disponim, ekspertiza e kryer nga Instituti i Neuropsikiatrisë, e
datës 20 mars 2002 ka përfunduar se “z. M. N. nuk ka histori psikiatrike. Te ai
nuk shfaqen anomali, sëmundje mendore të asnjë shkalle të subjektit
psikiatrik” (theksi i shtuar) , si dhe (…) “ai nuk vuan nga asnjë sëmundje e cila
do ta përkeqësonte gjendjen e tij mendore, përveç alkoolit”.
_________
3

Publikuar nga Shoqata Amerikane e Psikiatrisë, Washington D.C. 1994
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Gjithashtu, PPK shprehë mendimin se konkluzionet e kolegjit se alkooli i
konsumuar nga i akuzuari nuk e ka ndikuar mundësinë e tij që ta kuptojë
rëndësinë e veprimeve të veta ose të kontrollojë sjelljet, duke përjashtuar
kështu aplikimin e mundshëm të nenit 12 (3) të LPJ, nuk është mbështetur në
masë të mjaftueshme.
Gjykata Supreme vëren se gjykata e çështjes i kishte bazuar konkluzionet e
veta në një argument të trefishtë të:
A) Natyrës së vrasjes, gjegjësisht “sulmit gjithëpërfshirës dhe të zgjatur
ndaj viktimës”, që tregon për qëllimin këmbëngulës dhe të
paramenduar në anën e të akuzuarit, si dhe bashkërenditjen dhe
angazhimin fizik.
b) Rrethanës në të cilën i akuzuari nuk kishte pasur asnjë lëndim fare, që
tregon se ai do ta befasonte viktimën dhe të kalonte shpejtë në
avantazh, një rrethanë tjetër e cila tregon për qëllimin këmbëngulës
dhe të paramenduar në anën e të akuzuarit, si dhe bashkërenditjen dhe
angazhimin fizik.
c) Veprimin e largimit të trupit, që tregon se menjëherë pas vrasjes, i
akuzuari ishte në gjendje të mendojë qartë për ta kryer një “veprim
tipik dëshirues të vrasësit për t'ju shmangur zbulimit” dhe i aftë të
përballojë një angazhim fizik të konsiderueshëm.
Këto rrethana sipas mendimit të Gjykatës së çështjes qëndrojnë në
kundërshtim me gjendjen e pretenduar të intoksikimit të rëndë.
Përveç këtyre argumenteve Gjykata Supreme vëren se pa marr parasysh se në
çfarë kohe ka ndodhë vrasja, i akuzuari pohon se i kujtohet qartë se si e kishte
gjetur viktimën në agoni, përfshirë edhe fjalët të cilat ia kishte thënë viktima,
duke vërtetuar kështu që i akuzuari e kishte të qartë se çfarë ishte duke ndodhur
për shkak se vetëm pak minuta kishin kaluar pasi viktima të ketë pësuar
goditjen fatale në pjesën e qafës. Pra, gjasat janë të vogla që i akuzuari ka
mundur të kalojë brenda pakë minutash nga një gjendje e papërgjegjshmërisë
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alkoolike gjatë vrasjes së viktimës, në gjendjen e vetëdijes së plotë.
Përshtatshmërisht Gjykata Supreme nuk gjen baza për refuzimin e gjetjeve të
Gjykatës së çështjes se megjithëse “rakia” ishte konsumuar padyshim nga të dy
burrat para vrasjes në atë mbrëmje”, sasia e konsumuar nga i akuzuari “nuk ka
ndikuar në zotësinë e tij mendore ose fizike”, kështu që atë e bën plotësisht të
përgjegjshëm.
Shkelja e të drejtës penale materiale.
Lidhur me shpalljen fajtor për veprën penale fshehje dhe asgjësim të gjurmëve
të provave avokati mbrojtës argumenton se i akuzuari praktikisht kishte
pranuar se i kishte kryer këto veprime. Mirëpo, sipas mbrojtjes këto veprime
ishin kryer si rezultat i frikës të cilën i akuzuari e kishte ndier në kohën dhe
vendin e dhënë. Sipas palës ankimore, Gjykata e çështjes nuk e ka “përcaktuar
pozitën psikologjike” të kryerësit dhe “nuk ka paraqitur ndonjë arsye ose fakte
vendimtare të cilat janë esenciale për konstatimin e fajësisë”. Gjykata Supreme
këto i konsideron si pretendime se gjendja faktike është vërtetuar gabimisht.
PPK konsideron se e drejta materiale është shkelur në dëm të akuzuarit dhe
kërkon që Gjykata Supreme që ex officio të ndërmerr veprimet për anulimin e
dënimit sipas 174 të LPK. PPK konsideron se sipas nenit 174 të LPK-së, dhënia e ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale nuk është e
dënueshme për autorin e veprës. Me fjalë tjetër, kryerësi i veprës nuk mund të
dënohet edhe për fshehjen e vetvetes ose gjurmëve të veprës së tij. PPK
potencon se shkenca juridike e Jugosllavisë e bën të njëjtin interpretim:
“Lidhur me kryerësin e kësaj vepre penale, duhet pasur parasysh se vepra
penale përbën fshehjen e personave tjerë (theksi i shtuar)” (Srzentic,
Lazarevic, Komentari për nenin 204 LPS, 1995).
Gjykata Supreme gjen se dënimi për veprën penale dhënie e ndihmës kryerësit
pas kryerjes së veprës penale nga neni 174 të LPK-së duhet të anulohet dhe i
akuzuari të lirohet nga kjo akuzë. Kryerësi i veprës penale të vrasjes nuk mund
të dënohet më tutje sipas nenit 174 të LPK-së për largimin e gjurmëve të veprës
së tij.
Ky përfundim, siç argumentohet me të drejtë nga PPK, rezulton nga kuptimi i
fjalëpërfjalshëm i ligjit nenit 174, i cili padyshim i referohet personit i cili e
ndihmon kryerësin dhe jo vetë kryerësit. I njëjti përfundim vërtetohet edhe nga
interpretimi sistemor i ligjit: për shkak se përjashtohen të afërmit e kryerësit të
krimit nga dënimi për këtë vepër [neni 174 paragrafi 5], ka edhe më shumë
arsye për kryerësin të mos ketë përgjegjësi penale për veprimet e parapara me
këtë nen.

përgjithësuar juridike në pajtim me të cilën veprimet e kryerësit pas kryerjes së
krimit kryesor dhe të cilat kanë për qëllim realizimin e përfitimeve nga krimi
ose që kanë për qëllim evitimin e pasojave të krimit, zakonisht konsumohen
nga vepra kryesore. Gjykata Supreme vëren se vendimi i ligjvënësit për
konsumimin e krimeve të mëpastajshme është çështje e efikasitetit, që është
vështirë të definohet në mënyrë të saktë. Por, janë dy premisa të cilat padyshim
duhet përmbushur: [1] vepra e konsumuar nuk duhet të ketë shkallë
substanciale të rrezikut shoqëror krahasuar me veprën kryesore dhe [2] vepra e
konsumuar duhet të ketë lidhje të ngushtë me veprën kryesore dhe elementet e
saj objektive dhe subjektive, ashtu që në shikuara së bashku ato mund të
konsiderohen si një vepër e vetme dhe koherente. Këto premisa për çështjen
ligjore në fjalë, gjithsesi janë përmbushur.
Në fund, shkenca juridike dhe praktika gjyqësore në Jugosllavi e ndaj në të
njëjtin mendim lidhur me këtë çështje: “Lidhur me kryerësin e kësaj vepre
penale, duhet pasur parasysh se kjo vepër penale ka të bëjë me dhënien e
ndihmës personave tjerë. Për këtë arsye, kjo vepër penale nuk është e vërtetuar
nëse ndihma i është dhënë bashkëpjesëmarrësit ose/dhe bashkëfajtorit për
veprën e njëjtë penale nga se, në atë rast ajo do të ishte vepër e përbashkët
(Gjykata Supreme e Kroacisë, Kz- 2794/56)[…] Nëse kryerësi i veprës penale,
duke i fshehur gjurmët e veprës së tij, në të njëjtën kohë i fshehë gjurmët e
veprës penale të kryer nga tjetërkush, ky veprim nuk e përbën këtë vepër
penale, madje edhe atëherë kur vepra penale e tjetrit është më e rëndë se ajo e
kryer nga ky personalisht (Gjykata Supreme Malit të Zi, Kz-17/65)” 4
Bazuar në atë që u tha më lart, dhe në pajtim me nenet 376 paragrafin 1 [2] dhe
387 paragrafin 1 LCP, Gjykata Supreme mbanë qëndrimin për lirimin e të
akuzuarit nga kjo akuzë.
Shqiptimi i dënimit
Avokati mbrojtës argumenton se dënimi i kombinuar që i është shqiptuar të
akuzuarit është tepër i rëndë dhe i tejkalon arsyet për parandalim të
përgjithshëm dhe të veçantë, si dhe e tejkalon qëllimin ndëshkues të dënimit.
Avokati mbrojtës konsideron se, nuk qëndrojnë rrethanat rënduese, të cilat i ka
cituar gjykata e shkallës së parë, gjegjësisht, mungesa e pendimit dhe mënyra e
pashpirt se si ishte trajtuar i ndjeri. Lidhur me këtë të fundit, avokati mbrojtës
thotë se mënyra e vrazhdë e kryerjes së veprës është pjesë përbërëse e veprës
penale vrasje e rëndë nga neni 30, paragrafi 2, pika 1 dhe si e tillë nuk mund të
konsiderohet rrethanë rënduese për caktimin e dënimit.
____________
4

NikolaSrzentic, Ljubisa Lazarevic, Komentari i Ligjit Penal të Serbisë,
Administracjia, Beograd 1995.

Savremena

Gjithashtu, pala ankimore konsideron se Gjykata e Shkallës së Parë ka gabuar
Kjo formë e definicionit të krimit nga neni 174, përfaqëson një qasje më të
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nga se nuk ka gjetur rrethana tjera lehtësuese, përveç asaj se i pandehuri kishte
pasur dosje të mirë. Mbrojtja potencon se ka pasur rrethana lehtësuese siç janë
ato që kanë të bëjnë me, gjendjen familjare të akuzuarit, gjegjësisht fakti se ata
jetojnë me një vajzë të paaftë mendërisht, se duhet të kujdesen për të, si dhe
pozita e tyre e varfër materiale.

trajtimin e mungesës së pendesës si faktor rëndues për të vendosur për
caktimin dënimit është në kundërshtim me prezumimin e pafajësisë.
Prezumimi i pafajësisë përfshinë të drejtën në heshtje dhe mos-inkriminim të
vetvetes. Pendimi i vërtetë i të akuzuarit në procedurë penale mund të përbëjë
faktor lehtësues kur deklarohet i fajshëm ose kur e pranon se e ka shkaktuar
ngjarjen. Por do të ishte e pavend që ky rregull të kthehet mbrapsht dhe të
shfrytëzohet kundër të akuzuarit i cili deklaron se nuk e ka kryer veprën e
pretenduar dhe kur ai nuk shprehë pendim. Një qasje e tillë për pasojë do të
kishte pasoja negative ndaj aktit të deklarimit i pafajshëm. Siç përkufizohet në
6
Komentarin, e autorit Stojanoviq, rrethanat rënduese dhe lehtësuese duhet të
vlerësohen në dritën e të drejtës së kryerësit për mbrojtje (theksi i shtuar). I
njëjti qëndrim është marr edhe nga Gjykata Supreme e Kosovës në rastin
APKZ 183/2003.

Mendimi i PPK është se nëse Gjykata Supreme vendos ta vërtetojë aktgjykimin
duhet të shqiptohet një dënim më butë dhe aktgjykimi të ndryshohet
përshtatshmërisht, ngase është vërtetuar se i akuzuari pjesërisht ka qenë nën
ndikimin e alkoolit gjatë kryerjes së vrasjes dhe aftësia e tij për ta kuptuar
rëndësinë e veprës së vet pjesërisht ka qenë e dëmtuar dhe zvogëluar.
Së pari Gjykata Supreme vëren se dënimi duhet të ndryshohet për shkak të
lirimit nga akuza e fshehjes dhe asgjësimit të gjurmëve të provave, nga neni
174, paragrafi 3 i LPK.
Së dyti, pala ankimore e ka të drejtë në argumentimin e saj se “natyra e zgjatur e
sulmit që ka rezultuar në numër të madh lëndimesh që kanë çuar në vdekje”,
nga gjykata e çështjes nuk është dashur të jetë trajtuar si rrethanë rënduese, nga
se, ky veprim është element përbërës i vrasjes së rëndë (vrasje e kryer në
mënyrë të vrazhdë dhe brutale). Gjykata e çështjes konsideron:
“nga dëshmitë e z. S. është e qartë se sulmi ka ndodhur nëpër gjithë shtëpinë,
prej një dhome në tjetrën: i vetmi konkluzion që mund të nxirret nga ky fakt
është se sulmi ka zgjatur shumë dhe se viktima ka qenë e vetëdijshme këtë, dhe
padyshim e tmerruar nga pësimi i lëndimeve njëri pas tjetrit në përpjekjet e tij
të pasuksesshme ta evitojë vdekjen e menjëhershme. Numri më i madh i
lëndimeve flasin për vetvete. Viktima ishte vrarë në mënyrë të vrazhdë dhe
brutale” (Kualifikimi i vrasësit, paragrafi 52 i aktgjykimit).
Siç tregohet në citatin e fragmentit të mësipërm, vepra është kryer në mënyrë të
vrazhdë dhe brutale siç reflektohen në nenin 30 paragrafin 2 pikën 1 për një
kualifikim të tillë, dhe që caktimin e dënimit të mundshëm e ngritë në rangun e
lartë. Gjykata e çështjes lidhur me caktimin e dënimit pabërë shkelje të drejtës
materiale [neni 41 LP të RFJ-së në lidhje me nenin 367 paragrafin 1 të LPP]
duke e dyfishuar peshën rënduese me rastin e caktimit të dënimit dhe duke e
mbajtur të njëjtën si rrethanë rënduese ndaj të akuzuarit. 5

Pas vlerësimit të ndikimit të këtyre gabimeve në shqiptimin e dënimit, Gjykata
Supreme e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë në pajtim me nenin 387 (1)
të LPP. Gjykata Supreme gjen se dënimi i caktuar nga Gjykata e çështjes për
veprën e vrasjes duhet të zvogëlohet në 12 vjet burgim.

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
AP KZ 251/2003, 5 janar 2005

Procesmbajtëse

Kryetare e kolegjit

Eriona Brading

Agnieszka Klonowiecka-Milart

Në fund, Gjykata Supreme pajtohet me mbrojtjen se Gjykata e çështjes ka
gabuar kur mungesën e pendimit e ka konsideruar si rrethanë rënduese.
________
5

Shih Stojanovic, Komentari i Ligjit Penal të Jugosllavisë neni 41, Beograd, 1999, kur autori flet
për ndalimin e vlerësimit të dyfishtë të rrethanës rënduese, e para është nga ligjvënësi i cili e
definon formën rënduese të krimit, e dyta është kur kjo trajtohet si element rëndues në caktimin e
gjykimit.

_________
6

Ibidem

Gjykata Supreme konsideron se qasja të cilën e ka marr Gjykata e Qarkut për
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[Gjykata Supreme - Neni 367(1) - duke vendosur mbi ligjin penal caktimi i dënimit - Neni 30(1) Ligjit Penal i Kosovës - vrasje - ankesë
kundër aktgjykimit - rrethanat lehtësuese faktike - ankesa e lejuar - Neni
363(4) dhe 387(1) LPK]

Gjykata Supreme ngrit dënimin prej pesë (5) në tetë (8) vjet burgim.

Prokurori Publik i Qarkut paraqiti ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës së
Qarkut të Mitrovicës, duke bërë pretendimin ankimor se Gjykata e Qarkut
ka caktuar në mënyrë jo të drejtë dënimin duke u mbështetur kryesisht në
rrethanat lehtësuese dhe në humbjen e objektivitetit.
I akuzuari është akuzuar për vrasje, është shpallur fajtor dhe është dënuar me
pesë vjet burg.
Gjykata Supreme vendosi se aktvendimi mund të kontestohet përkitazi me
vendimin për dënim nëse gjykata nuk ka caktuar dënimin duke marrë parasysh
rrethanat të cilat kishin ndikim të të madh apo më të vogël në dënimin, siç
parashihet me nenin 367 (1) të LLPP. Gjykata Supreme gjeti se Gjykata e
Qarkut kishte dështuar të marrë parasysh rrethanat lehtësuese, kryesisht se i
akuzuari kishte kryer vrasje me paramendim në viktimën e pambrojtur. Së
këndejmi, Gjykata Supreme gjeti ankesën e prokurorit publik si të pabazë dhe
ndryshoi dënimin në tetë vjet burg.
AP KZ 324/2003
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtari
ndërkombëtar Tudor Pantiru, kryetar, gjyqtarët profesionistë Riza Loci,
Fejzullah Hasani, Meleqe Behxheti dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me Eriona
Brading, procesmbajtëse, në lëndën penale P. Nr. 08/2003 kundër të akuzuarit
M. S., emri i të atit: R., emri i nënës R., i lindur më 8 mars 1975 në Oklaçe,
Zubin Potok, bujk serb, i cili ka të kryer shkollën fillore, me shërbimin ushtarak
të papërfunduar, pa dënime paraprake, i cili gjendet në paraburgim që nga 8
shkurti 2003, i shpallur fajtor për vepër penale të vrasjes nga neni 30, paragrafi
1 i Ligjit Penal të Kosovës (LPK), duke vendosur përkitazi me ankesën e
Prokurorit Publik të Qarkut në Mitrovicë, P. Nr. 08/2003, datë 16 korrik 2003,
Në seancën e mbajtur më 20 tetor 2004, mori këtë:
AKTGJYKIM
1. Të pranohet ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në Mitrovicë
me të cilën kontestohet kohëzgjatja e dënimit me burg.
2.
Të ndryshohet aktgjykimi P. Nr. 08/2003 i Gjykatës së Qarkut në
Mitrovicë datë 16 korrik 2003 në pjesën e vendimit për dënim ashtu që
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3. Koha e kaluar në paraburgim nga i pandehuri prej 8 shkurtit
2003 deri në 20 tetor 2004 llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit me
burgim.
4. Pjesa tjetër e aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë
mbetet e pandryshuar.
Arsyetimi
A.

Rrjedha e procedurës dhe gjendja faktike

1.
Më 22 prill 2003, Prokurori i Qarkut në Mitrovicë ngriti aktakuzën PP.
Nr. 61/2003 kundër M. S. në të cilën thuhet se më 3 shkurt 2003 në afërsi të
Zubin Potokut në rrugën për në liqenin e Zubin Potokut i akuzuari me
paramendim privoi nga jeta P. D. në mënyrë brutale, tinëzare, dhunshme,
paarsyeshme dhe nga hakmarrja e pamëshirshme apo ligësia, kryesisht duke e
zënë në befasi përderisa gjendej në automjetin e tij motorik dhe duke shtënë në
të tri herë me armë zjarri të cilën e kishte marrë në vendin e ngjarjes për këtë
qëllim. Ai ishte i lidhur emocionalisht me një grua të martuar të fshatit të tij G.
V. të cilën e kishte parë në atë mëngjes në shoqëri të P. D.. Të dytë nga të
sipërpërmendurit gjendeshin në automjetin e personit të vrarë kur ishin zënë në
befasi nga i akuzuari. Për këtë arsye i akuzuari kishte shprehur dëshirën të
hakmerret kundër të vdekurit dhe të tregoi ligësi ndaj tij. Në mënyrën e vrasjes i
akuzuari nuk tregoi mëshirë ndaj të vrarit për të cilin e dinte se ishte i martuar
dhe kishte fëmijë. M. S. për këtë arsye ishte i akuzuar për vrasje nga neni 30,
paragrafi 3, pikat 1, 3 dhe 5 LPK-së.
2.
Shqyrtimi kryesor ishte mbajtur në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë
më 5, 6, 10, 17, 20, 25 26 qershor dhe 15, 16 korrik në praninë e të akuzuarit dhe
avokatëve mbrojtës.
3.
Më 16 korrik 2003, Gjykata e Qarkut në Mitrovicë morri këtë
aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor për vepër penale të vrasjes nga
neni 30 paragrafi 1 i LPK-së. Gjykata shqiptoi dënimin me pesë (5) vjet burgim
kundër të akuzuarit Milutin Staniq, në cilin ia llogaritë kohën e kaluar në
paraburgim prej 8 shkurtit 2003.
4.
Më 4 gusht 2003, Prokurori i Qarkut në Mitrovicë paraqiti ankesë
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Parë në të cilin thuhet se Gjykata
e Qarkut ka dështuar në caktimin e drejtë të dënimit dhe se dënimi prej pesë (5)
vjet burg është shumë i ulët për një vepër penale të vrasjes. Prokurori propozoi
që aktgjykimi të prishet pjesërisht dhe përkitazi me shkallën e dënimit, Gjykata
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Supreme ta zëvendësoi këtë dënim me një dënim më të lartë.
5.
Më 15 dhe 22 gusht 2003, avokatët mbrojtës paraqitën përgjigje në
ankesën e sipërpërmendur të prokurorit publik duke kërkuar që ankesa të
refuzohet si e pabazuar dhe aktgjykimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të
vërtetohet plotësisht.. Avokati mbrojtës në ankesë thotë se ankesa “nuk ofron
argumente që do të provonin bazat në të cilat është pruar aktgjykimi.” Më tutje,
avokati mbrojtës konteston gjetjet e dëshmitarit ekspert përkitazi me gjendjen
mentale të të pandehurit.
6.
Më 8 korrik 2004, Prokuroria Publike e Kosovës (PPK) paraqiti
mendimin e vet përkitazi me ankesën dhe përgjigjet në ankesë. Prokuroria
mendon se ankesa e prokurorit publik të qarkut është e bazuar dhe aktgjykimi i
Gjykatës së Shkallës së Parë duhet të ndryshohet në pjesën përkitazi me
vendimin për dënim në mënyrë që të shqiptohet një dënim më i rëndë për shkak
se dënimi me pesë vjet burgim për vepër penale të vrasjes është shumë i lehtë.
PPK-ja thekson se në përpilimin e rrethanave lehtësuese në aktgjykim
përdorimi i tepruar i mbiemrave për të vlerësuar gjendjen faktike tregon se
Gjykata ka humbur objektivitetin e vet të duhur dhe përmbajtjen gjatë caktimit
të dënimit.

Në bazë të nenit 363, paragrafi 4 i LPP-së, aktgjykimi mund të kontestohet për
shkak të vendimit për sanksionin penal. Gjithashtu në bazë të nenit 367,
paragrafi 1 i LPP-së, aktgjykimi mund të kontestohet për shkak të dënimit nëse
Gjykata nuk ka caktuar dënimin në mënyrë të drejtë në bazë të rrethanave të
cilat ndikojnë në caktimin e një dënimi më të rëndë apo më të butë.'
Gjykata Supreme pajtohet me prokurorin e qarkut se dënimi i caktuar me pesë
(5) vjet burgim është i pamjaftueshëm për veprën penale të kryer nga i
pandehuri. Duke marrë në konsideratë rrethanat e rastit, fakti se viktima kishte
familje dhe tre fëmijë, se i akuzuari kishte kryer vrasjen me gjakftohtësi kur
viktima ishte në gjendje të pambrojtur, Gjykata Supreme gjen se është e
domosdoshme që të ngritët dënimi prej pesë (5) vjet në tetë (8) vjet burgim.
Në të gjitha pjesët tjera aktgjykimi mbetet i pandryshuar.
Nga sa u parashtrua më lartë në pajtim me nenin 387, paragrafi 1 i
LPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
APKZ 324/2003, datë 20 tetor 2004

7.
Më 5 shtator 2003, shkresat u regjistruan në Gjykatën Supreme me
numër AP. Nr. 324/2003.
8.
Më 16 shtator 2003, shkresat iu dërguan PPK-së sipas nenit 370
paragrafi 1 i ligjit të procedurës penale (LPP).
9.
Më 13 korrik 2004, shkresat u kthyen në arkivat e Gjykatës Supreme
në të cilin përfshihet mendimi i prokurorit publik ndërkombëtar të PPK-së me
numër PPA 324/2003 datë 8 korrik 2003.

Procesmbajtëse

Kryetari i kolegjit

Eriona Brading

Tudor Pantiru

10.
Më pastaj shkresat e lëndës iu dorëzuan kryetarit të trupit gjykues i cili
caktoi seancën e kolegjit në bazë të nenit 370, paragrafi 3 të LPP-së.
B.

Vlerësimi i përgjithshëm i Gjykatës Supreme
Siç përmendet më lartë, Prokurori Publik i Qarkut konteston
aktgjykimin e shkallës së parë në bazën e caktimit të drejtë të dënimit.
Gjykata Supreme i shqyrtoi shkresat e lëndës së bashku me aktgjykimin dhe
gjeti se ankesa e prokurorit publik të qarkut është e bazuar. Gjykata Supreme
gjen se përgjigja e avokatëve mbrojtës në ankesë është e pabazuar përkitazi me
dënimin. Thëniet tjera në ankesë të të dyja palëve janë të pabazuara dhe si të
tilla refuzohen.
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi ligjin penal - ankesë - Neni 190 (1
dhe 2) tri akte të sjelljes huligane - Neni 39 (1 dhe 2) LPK - plagosje e lehtë
me veglën e cila mund të shkaktoj lëndime të rënda - ankesa pranohet
pjesërisht]

Ankesa e avokatit mbrojtës të akuzuarit S. H. PRANOHET
PJESËRISHT dhe aktgjykimi P. No. 326/2002, i datës 27 janar 2003, i
Gjykatës së Qarkut të Prishtinës NDRYSHOHET si në vijim:

Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë, duke pretenduar se Gjykata e Qarkut ka bërë shkelje të procedures
penale, gabim në përcaktimin e gjendjes faktike dhe ka caktuar dënime të rënda
ndaj të pandehurit.
I pandehuri është akuzuar për huliganizëm dhe lëndime të lehta trupore, është
shpallur fajtor dhe është denuar me 2 vite e 6 muaj burgim.
Gjykata Supreme ka vendosur se Gjykata e shkallës së pare ka themeluar faktet
dhe rrethanat në mënyrë të drejtë por nuk ka mbështet kualifikimin ligjor të
kolegjit gjyqësor. Gjykata Supreme ka vendosur se me rikualifikimin e veprave
penale do të mund të caktohej denim mëi lehtë I cili do të ishte I mjaftueshëm
për ta arritur qëllimin e dënimit. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se
ankesa e avokatit mbrojtës është pjesërisht e bazuar.
“AP” “KZ” 353/2003

1.
2.

Veprimet e të akuzuarit, të vërtetuara në pikën një, dy dhe tre të
aktgjykimit të Gjykatës së Shkallës së Parë, rikualifikohen nga neni
190, paragrafi 2 në nenin 39, paragrafin 2 të Ligjit Penal të Kosovë.
I akuzuari S. H. dënohet me:
- 9(nëntë) muaj dënim me burg për akuzat e vërtetuara nën
pikën një të aktgjykimit P.No.326/2002;
- 1(një) vit e 6(gjashtë) muaj dënim me burg për akuzat e vërtetuara
nën pikën dy të aktgjykimit P.No.326/2002;
- 1(një) vit dhe 10(dhjetë) muaj dënim me burg për akuzat e
vërtetuara nën pikën tre të aktgjykimit P.No.326/2002.

Për këtë arsye, të akuzuarit i jepet dënimi unik prej 2(dy) vite e 3(tre) muaj
burgim. Koha e kaluar në paraburgim, gjatë periudhës prej 30 qershorit, deri
me 15 korrik 2002, dhe prapë nga 12 shtatori 2002, deri me 5 tetor 2004, do të
llogaritët në masën e dënimit të shqiptuar.
Arsyetimi

NË EMËR TË POPULLIT

A. Procedura dhe rrethanat faktike

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në seancën e kolegjit të përbërë
nga gjyqtari ndërkombëtar Tudor Pantiru si kryetar i kolegjit, gjyqtarët
profesionistë Avdi Dinaj dhe Fejzullah Hasani si anëtarë të kolegjit, me Eriona
Brading si procesmbajtëse, për çështje penale nr P.No.P. 326.02, kundër të
akuzuarit S. H., të birit të R. dhe F., i lindur me 23 prill 1970, banor i Podujevës,
i martuar, ka diplomën e shkollës së mesme ekonomike, me ardhura mesatare,
më herët i dënuar nga Gjykata Komunale e Podujevës, i akuzuar për tri akte të
sjelljes huligane nga neni 190, paragrafi 2 në lidhje me paragrafin 1, dhe për
veprën penale plagosje e lehtë me veglën e cila mund të shkaktojë lëndime të
rënda, në lidhje me nenin 39, paragrafin 2 në lidhje me paragrafin 1 të Ligjit
Penal të Kosovës, sipas aktakuzës së ngritur nga prokurori publik PP.
542/2002, datë 2 tetor 2002, e ndryshuar më 24 janar 2003, duke vendosur mbi
ankesën e avokatit mbrojtës të akuzuarit, të datës 25.06.2003, kundër
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P. Nr. 326/2002, të datës 27
janar 2003,

1. Me 2 tetor 2002, prokurori publik i Gjykatës së Qarkut të Prishtinës
ka ngritur aktakuzën kundër S. H., e cila më vonë është ndryshuar me 24
janar 2003 gjatë rrjedhës së shqyrtimit kryesor, për dyshimin se më 20 prill
2002 në Podujevë, S. H. kishte tentuar që me forcë të hyjë në banesën e V.
K.. Në vazhdim, ai kishte filluar ta godasë atë në fytyrë me telefonin e saj
mobil, ta godasë atë në shpinë, fytyrë dhe veshin e majtë si dhe ta rrahë atë
me duar dhe këmbë, duke e goditur atë disa herë në trup dhe në pjesën e
veshkëve, që me atë rast i ka shkaktuar asaj lëndime të lehta trupore.
Pretendimet në vazhdim kishin të bënin se me 30 qershor 2002 në
Podujevë, S. H. ka ushtruar dhunë ndaj V. K. duke u munduar që me forcë
t'ia largojë veshjet e brendshme, duke e kapur për fyti dhe duke e grushtuar
atë në shpinë dhe këmbë, duke e bërë atë ta humbas vetëdijen dhe të pësojë
të mavijosura në shpinë, pjesën e sipërme të këmbës dhe qafë, duke i
shkaktuar asaj lëndime të lehta trupore. Prokuroria gjithashtu sugjeron se
me 6 gusht 2002, në Podujevë, i pandehuri e ka rrahur V. K. në tërë trupin e
saj me duart e tij dhe me një shufër metalike duke i shkaktuar asaj të
mavijosura të mëdha në shpatullat e krahut, nëpër kofshët dhe pjesët tjera
të trupit të saj dhe i ka shkaktuar çjerrje të rëndë të gishtërinjve, që të gjitha
këto përbëjnë lëndime të lehta trupore. Gjatë kësaj ngjarje S. H. kishte hyrë
me dhunë në banesën e V. K. dhe të rrahurat janë kryer me përdorimin e

Në seancën e mbajtur sot, më 5 tetor 2004, mori këtë:
AKTGJYKIM
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8. Me 19 korrik 2004 shkresat i janë kthyer Gjykatës Supreme së bashku
me mendimin e Prokurorisë Publike të Kosovës, me numrin
PPA.No.353/2003, të datës 12 korrik 2004.

mjeteve të rrezikshme, që mund shkaktojnë lëndime të rënda trupore. Në
secilin rast, i pandehuri i kishte kryer këto veprime në praninë e foshnjës së
tyre dhe me këtë e ka prishë edhe qetësinë e qytetarëve. Krahas kësaj, gjatë
kohës së këtyre rrahjeve, ekzistonin akte nga e kaluara e tij, që tregonin për
prirjen e të pandehurit për sjellje të dhunshme, siç është manifestuar edhe
me këto raste të rrahjeve.
2. Bazuar në pretendimet e sugjeruara nga prokuroria S. H. ka kryer
veprën penale të sjelljes huligane, nga neni 190(1) dhe (2) i Ligjit Penal të
Kosovës (në lidhje me ngjarjet e 20 prillit 2002); veprën penale të sjelljes
huligane, nga neni 190(1) dhe (2) i Ligjit Penal të Kosovës (në lidhje me
ngjarjet e 30 qershorit 2002), dhe veprën penale të sjelljes huligane, nga
neni 190(1) në lidhje me paragrafin (2) dhe veprën penale plagosje e lehtë
me veglën që mund të shkaktojë lëndime të rënda nga neni 39(1) dhe (2) i
Ligjit Penal të Kosovës (në lidhje me ngjarjet e 6 gushtit 2002).
3. Procedura gjyqësore kishte filluar në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës
me 17 dhjetor 2002, me praninë e të akuzuarit. Me 27 janar 2003, trupi
gjykues mori aktgjykimin, P.No.326/2002, me të cilin të akuzuarin e
shpallë fajtor për tri pikat e aktakuzës për sjellje huligane, në shkelje të
nenit 190, paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit Penal të Kosovës dhe rrjedhimisht e
dënon me dënimin unik prej 2(dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj burgim. Periudha
prej 30 qershorit deri me 15 korriku 2002 dhe prej 12 shtatorit 2002 deri me
shpalljen e aktgjykimit të shkallës së parë, të cilën kohë i akuzuari e ka
kaluar në paraburgim, do t'i llogaritet në masën e dënimit.

9. Pastaj, me 20 korrik 2004 shkresat i janë dorëzuar kryetarit të kolegjit
gjyqtarit ndërkombëtar i cili e ka caktuar këtë seancë në pajtim me nenin
371 të Ligjit të Procedurës Penale.
B. Vlerësimi i Gjykatës Supreme
Gjykata Supreme pas studimit të kujdesshëm të shkresave të lëndës
dhe të ankesës së avokatit mbrojtës si dhe të mendimit të Prokurorit Publik të
Kosovës, konsideron se Gjykata e Shkallës së Parë e ka vërtetuar pa asnjë të
metë gjendjen faktike dhe rrethanat e rastit. Mirëpo, Gjykata vëren se provat e
shqyrtuara nga Gjykata e Shkallë së Parë nuk e mbështesin kualifikimin ligjor
të trupit gjykues. Për këtë arsye, Gjykata Supreme e sheh të nevojshme t'i
rikualifikojë veprimet e kryera nga i akuzuari bazuar në gjendjen e njëjtë
faktike e cila është vërtetuar nga Gjykata e Qarkut.
Kjo Gjykatë i ka shqyrtuar me kujdes pretendimet e palës ankimore
në lidhje me dënimin kundër të akuzuarit dhe pranon se duke pasur parasysh
rikualifikimin e veprës penale do të mjaftonte dënimi më i lehtë për arritjen e
qëllimit të ndëshkimit.
I.

Vërtetimi i gjendjes faktike

4. Me 25 qershor 2003 avokati mbrojtës i të akuzuarit ka paraqitur
ankesë pranë Gjykatës Supreme kundër aktgjykimit të shkallë së parë mbi
bazat e
Shkeljes së ligjit penal në fuqi;
Vërtetim të gabuar të gjendjes faktike;
Caktimin e dënimit.”

Në ankesën e vet para Gjykatës Supreme, avokati mbrojtës i të akuzuarit S. H.,
H. G., pretendon se Gjykata e Shkallës së Parë është dashur të hulumtojë edhe
më shumë shkaqet të cilat e kanë krijuar konfliktin midis palës dëmtuar dhe të
akuzuar, si dhe rolin e palës së dëmtuar në ndezjen e këtyre konflikteve.
Mbrojtja konsideron se këto rrethana janë relevante për caktimin e
përgjegjësisë dhe dënimit kundër të akuzuarit.

5. Krahas ankesës, me 24.07.2004, avokati mbrojtës Hamit Gashi, i
është drejtuar me një letër Gjykatës Supreme, me të cilën kërkon nga
Gjykata ta lirojë klientin e tij, ngase vepra penale sjellje huligane, nga neni
190 i LPK, nuk parashihet më nga Kodi i ri penal i Kosovës. Për këtë arsye
mbrojtja pretendon se ky veprim nuk paraqet vepër penale dhe klienti i tij
duhet të lirohet.

Avokati mbrojtës i të akuzuarit H. më tutje konsideron se:
“Një pjesë e dispozitivit dhe pjesës arsyetuese ku kinse ai i
ka kryer këto tri vepra, është i pakuptueshëm, plot
kundërshtime, dhe në kundërshtim me provat e
administruara, me fjalë dhe fjali të panevojshmes”.

6. Me 22 shtator 2003 kjo shkresë është regjistruar në Gjykatën
Supreme me numrin Ap.No.353/2003.

Krahas kësaj, mbrojtja konsideron se Gjykata nuk ka arritur t'i sqarojë
elementet e veprës penale; por ato kanë mbetur të paqarta dhe si pasojë kanë
sjellë deri te kualifikimi i gabuar ligjor.

7. Shkresa i është dërguar Prokurorisë Publike të Kosovës në pajtim me
nenin 370(2) të Ligjit të Procedurës Penale.

Gjykata Supreme gjen se Gjykata e Shkallës së Parë i ka studiuar të gjitha
provat që kanë të bëjnë me mënyrën e zhvillimit të konflikteve, kohën kur kanë
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ndodhur dhe hollësisht i ka vlerësuar këto prova individualisht dhe në lidhje me
njëra tjetrën.
Të njëjtën kohë, kjo Gjykatë pajtohet me konkluzionet e trupit gjykues se
gjendja faktike mbështetet nga vlerësimi i provave. Në këtë drejtim Gjykata e
Shkallës së Parë i ka hulumtuar të gjitha aspektet të cilat kanë qenë të
rëndësishme për zgjidhjen e rastit, përfshirë edhe rolin e palës së dëmtuar në
konfliktet me partnerin e saj, dëshminë dhe qëndrimin e saj lidhur me të
akuzuarin, dhe i ka analizuar ato bazuar sipas kërkesave të akuzës për secilën
pikë.
Është mendimi i kësaj gjykate se shfrytëzimi i sinonimeve në dispozitivin e
aktgjykimit të ankimuar, që kanë për qëllim theksimin e prezencës së
elementeve të veprës penale, nuk e cungon domosdoshmërisht kualitetin e
aktgjykimit të kontestuar. Gjithashtu, përgjegjësia penale dhe dënimi ndaj të
akuzuarit është diskutuar hollësisht, në faqet 13 dhe 14 të aktgjykimit, dhe për
këtë arsye ky kolegj gjen se parashtresat e mbrojtjes janë të pabaza në lidhje me
atë se përsëritja e disa fakteve dhe rrethanave mund të ketë ndikuar negativisht
në pozitën e të pandehurit.
II.

Pretendimet për shkeljen e ligjit penal në fuqi

Mbrojtja e të akuzuarit e ka kundërshtuar aktgjykimin e Gjykatës së
Shkallës së Parë mbi bazat e zbatimit të gabuar të ligjit penal dhe kualifikimit të
gabuar ligjor.
Avokati mbrojtës pretendon se aktet e dhunës të konsumuara nga
marrëdhënia e çiftit nuk mund të kualifikohen si sjellje e dhunshme, për shkak
se sipas mbrojtjes, vepra penale e paraparë në nenin 190 të LPK kryhet, inter
alia, duke kryer aktin e dhunës me të cilin rrezikohet siguria e qytetarëve dhe
rendi publik.
Pala ankimore më tutje konsideron se prania e elementit të plagosjes
së lehtë, si pjesë përbërëse e nenit 190, paragrafit 2 të LPK nuk është provuar në
shqyrtimin kryesor. Sipas avokatit, vërtetësia e raporteve mjekësore me të cilat
vërtetohen lëndimet e viktimës është e dyshimtë për shkak se viktima ishte
paraqitur të mjeku disa ditë pas incidentit.
Krahas kësaj, avokati mbrojtës sugjeron se Gjykata e Shkallës së Parë
ka vërtetuar në mënyrë të pasaktë se i akuzuari i ka kryer tri vepra penale. Sipas
mbrojtjes ky është një vepër e vazhdueshme penale dhe për këtë arsye është
dashur të shqiptohet vetëm një dënim ndaj të akuzuarit.
Më tutje, kjo Gjykatë e ka shqyrtuar letrën e mbrojtjes të datës
24.07.2004, me të cilën pala ankimore kërkon nga Gjykata Supreme ta lirojë
klientin e vet për shkak se Kodi i ri Penal i Kosovës nuk e parashikon këtë
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veprim si vepër penale sjellje huligane. 1
Prokurori Publik i Kosovës i ka rekomanduar Gjykatës Supreme se është e
nevojshme të rikualifikohen veprimet e të akuzuarit, ngase sjellja e të akuzuarit
siç qëndron në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar i plotëson elementet nga
neni 39, paragrafi 1 i LPK në lidhje me pikën 2 dhe krahas nenit 39, paragrafi 2
në lidhje me pikën 1 dhe 3. Më tej, PPK konsideron se zyra e tij kërkon
ndjekjen penale për këto veprime të cilat parashikohen nga neni 39, paragrafi 1
i LPK.
Para vlerësimit se cili ligj material është në fuqi në këtë rast, Gjykata Supreme i
ka analizuar provat e nxjerra nga Gjykata e Shkallës së Parë, nga
këndvështrimi i kualifikimit ligjor të veprës penale të cilin e ka bërë trupi
gjykues.
Neni 190 i LPK thotë:
(1) Kush duke fyer ose keqtrajtuar rëndë tjetrin, duke
përdorur dhunën ndaj tjetrit, duke shkaktuar rrahje, ose me
sjellje të paskrupullt ose të panjerëzishme ose në ndonjë
mënyrë tjetër rrezikon qetësinë e qytetarëve ose prish rendin
publik, e jeta e tij e mëparshme vë në dukje prirjen për sjellje
të këtillë, dënohet me burgim prej tre muajsh deri në tre vjet.
(2) Nëse vepra nga alineja 1 e këtij neni është kryer në grup,
ose gjatë kryerjes së veprës ndonjë personi i është shkaktuar
plagosja e lehtë, ose është bërë poshtërimi i rëndë i
qytetarëve, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë muajve
deri në pesë vjet.
Kjo Gjykatë gjen se provat e nxjerra nga trupi gjykues kanë vërtetuar se i
akuzuari e ka keqtrajtuar palën e dëmtuar duke ushtruar dhunë mbi të. Mirëpo,
sipas mendimit të kësaj Gjykate, asnjë nga provat e nxjerra nuk demonstrojnë
se veprimet e të akuzuarit e kanë rrezikuar qetësinë e qytetarëve dhe rendin
publik. Kjo Gjykatë mendon se prania e foshnjës në episodet e dhunës, që
potencialisht kanë mundur të shkaktojnë trauma të rënda për fëmijën, nuk
paraqet rast të prishjes së qetësisë qytetare dhe rendit publik. Gjykata gjen se
ky element ka të bëjë me situatat kur trazimi që shkaktohet nga kryerësi i
tejkalon kufijtë e marrëdhënies së tij me viktimën dhe e prishë qetësinë
qytetare të njerëzve të cilët kanë të drejtën e shfrytëzimit të objekteve të
përbashkëta.
Nga kjo arsye, Gjykata Supreme gjen se trupi gjykues i ka vlerësuar gabimisht
provat në lidhje me ekzistimin e elementit të përmendur më lart nga neni 190,
të LPK, dhe si rezultat ka arritur në kualifikim të gabueshëm ligjor.
_______
1

Emri i saktë i kësaj vepre sipas nenit 190, të LPK është “Sjellje huligane”
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Gjykata Supreme vëren se sipas provave të nxjerra, e në veçanti, vërtetimeve
mjekësore, trupi gjykues ka vërtetuar se në secilën prej tri episodeve të dhunës,
i akuzuari i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore viktimës Kadriu.
Prandaj, ky Kolegj mendon se është dashur të aplikohen dispozita më të
përshtatshme për shkaktim të lëndimeve të lehta trupore.

drejtuar sulmet me një brutalitet të veçantë, që përpos të mavijosurave dhe
lëndimeve të lehta trupore, i kanë shkaktuar viktimës humbje të vetëdijes, një
situatë që potencialisht mund të rezultojë në dëmtim të rëndë të shëndetit.

Bazuar në atë që u tha më lart, nga këndvështrimi i aktakuzës së ngritur nga
Prokurori Publik i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, dhe gjithashtu duke i marrë
parasysh edhe veprat e kryera para hyrjes në fuqi të Kodit të Përkohshëm Penal
të Kosovës, kjo Gjykatë konstaton se i akuzuari i ka kryer tri vepra penale të
plagosjes së lehtë, duke shkelur nenin 39, paragrafi 2 i Ligjit Penal të Kosovës.
Në këtë kuptim, Gjykata Supreme gjen se përkitazi me rikualifikimin e veprës
penale, bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar nga trupi gjykues, çdo diskutim
për abrogimin e nenit 190 është i kotë.
Gjykata Supreme thekson se për tri ngjarjet e penalizuara nën pikat 1, 2 dhe 3 të
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut, lëndimet janë shkaktuar me vegla të
rrezikshme ose mjete tjera të përshtatshme për plagosje të rëndë ndaj trupit ose
për të dëmtuar rëndë shëndetin, të gjitha këto të dënueshme sipas paragrafit 2 të
nenit 39, të LPK.
(2) Nëse plagosja e tillë është shkaktuar me armë, me vegla
të rrezikshme ose me mjet tjetër të përshtatshëm për të
plagosur rëndë trupin ose për të tronditur rëndë shëndetin,
kryesi dënohet me burgim deri në tre vjet.(neni 39, paragrafi
2, LPK)
Në këtë drejtim, në lidhje me akuzat nën pikën 1, p.sh., për ngjarjen që ka
ndodhur me 20 prill 2002, Gjykata Supreme vëren se i akuzuari a ka sulmuar
viktimën në fytyrë me telefon mobil, dhe e ka goditur atë në pjesën e prapme,
veshkë, fytyrë dhe në vesh.
Gjykata potencon se edhe pse telefoni mobil nuk është per se vegël e
rrezikshme, por shfrytëzimi i tij si mjet për të sulmuar në pjesë të brishta siç
është fytyra, potencialisht mund të rezultojë në lëndime të rënda trupore ose të
dëmtojë rëndë shëndetin e viktimës.
Gjithashtu, Gjykata merr parasysh se i akuzuari e ka goditur palën e dëmtuar në
fytyrën e saj me telefon, e ka shqelmuar në pjesën e veshkës dhe në shpinë duke
e bërë palën e dëmtuar të pambrojtur gjatë kohës kur ajo ishte shtatzënë dhe
përdorimi i dhunës ka mundur të shkaktojë abortim dhe dëmtim të rëndë në
shëndetin e saj.
Në ngjarjet e zhvilluara me 30 qershor 2002 i akuzuari ka përdorë dhunë ndaj
viktimës duke shfrytëzuar duart e tij, p.sh., duke e kapur atë për fyti, duke e
goditur në shpinë, këmbë dhe duke e rrahur. Gjykata vëren se i akuzuari i ka
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Në rastin e krimit të kryer me 6 gusht 2002, Gjykata Supreme pajtohet me atë se
Gjykata e Shkallës së Parë, bazuar në provat e pakontestueshme, e ka vërtetuar
se i akuzuari i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore viktimës duke shfrytëzuar
shufrën metalike, e cila duke pasur parasysh strukturën dhe përbërjen, paraqet
vegël të përshtatshme për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor.
Prandaj, Gjykata Supreme konstaton se veprat e kryera nga i akuzuari, për
secilin rast, janë të dënueshme sipas nenit 39, paragrafit 2 të LPK.
Gjykata Supreme e hedhë poshtë pretendimin e mbrojtjes së veprimet e të
akuzuarit paraqesin një veprim të vetëm në vazhdimësi.
Kjo Gjykatë përkujton se vepra penale e kryer në vazhdimësi përbëhet nga
episode të cilat i kanë të njëjtat elemente objektive dhe subjektive dhe të cilat
evoluojnë gjatë një vazhdimësie të parashikuar.
Në rastin konkret, Gjykata vëren se veprimet e dhunës të kryera nga i akuzuari
janë të dallueshme për nga koha dhe nga njëra tjetra, për këtë arsye nuk mund të
vërtetohet përtej dyshimit të arsyeshëm se i akuzuari që nga fillimi e ka pasur
ndërmend të dominojë në raportet e tija me palën e dëmtuar përmes përdorimit
të shpeshtë të dhunës. Pra, nga dëshmitë e të dyve, të akuzuarit dhe viktimës del
se dhuna shpërthente kohë pas kohe dhe kishte periudha kohore të qetësisë
relative brena të cilave qifti besohet se është angazhuar drejt shërimit të
raporteve të tyre.
Për këtë arsye, Gjykata Supreme shprehet se veprat e kryera nga i akuzuari me
20 prill 2002, 30 qershor 2002 dhe 6 gusht 2002 janë vepra të veçanta penale
dhe të gjitha sipas nenit 39, paragrafit 2 të LPK.
I.

Pretendimet tjera
Gjykata Supreme vëren se pretendimet tjera të avokatit mbrojtës të të
akuzuarit janë të pabazuara dhe ky Kolegj i hedhë poshtë si të tilla.
II.

Dënimi
Pala ankimore pretendon se dënimi i shqiptuar nga Gjykata e Shkallës
së Parë është shumë i rëndë. Në këtë kuptim, mbrojtja konsideron se trupi
gjykues nuk i ka përmendur asnjë nga rrethanat lehtësuese; përkundrazi,
pretendohet nga mbrojtja se Kolegji i ka marr parasysh si rrethana rënduese ata
faktorë të cilët në fakt janë elemente të veprës penale sjellje huligane, për të
cilën i akuzuari është shpallur fajtor.
Gjykata Supreme pranon se recidivizmi i të akuzuarit në veprat e ngjashme të
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dhunës është element i nenit 190 të LPK. Mirëpo, Gjykata e Shkallës së Parë i
ka numëruar rrethanat tjera rënduese të cilat sipas mendimit të këtij Kolegji e
mbështesin dënimin e shqiptuar nga Gjykata e Qarkut. Në këtë kontekst,
Gjykata rikujton se përderisa brutaliteti gjatë shkaktimit të lëndimeve bënë
pjesë në elementet e nenit 190 të LPK, trupi gjykues e ka potencuar karakterin
në rritje e sipër të sjelljes brutale të të akuzuarit dhe shkallës në rritje e sipër të
lëndimeve të shkaktuara ndaj palës së dëmtuar (faqja 13 e aktgjykimit
P.No.326/02), të cilat nuk janë pjesë e nenit të lartpërmendur.
Nga këndvështrimi i rikualifikimit të veprave të kryera nga i akuzuari, Gjykata
Supreme konsideron se recidivizmi i të akuzuarit, brutaliteti i shtuar i sulmeve,
fakti se dhuna është ushtruar në praninë e foshnjës së qiftit, këto janë faktorë të
cilët thërrasin për dënim të rëndë nga neni 39, paragrafi 2 i LPK.
Në anën tjetër, Gjykata Supreme e gjen të pabazuar pretendimin e mbrojtjes së
trupi gjykues nuk është mbështetur në asnjë rrethanë lehtësuese. Siç duket nga
faqja 14 e aktgjykimit të kontestuar, trupi gjykues i ka numëruar disa faktorë të
dukshëm dhe hollësisht e diskuton shkallën e lehtësimit të pozitës së të
akuzuarit.
Gjykata Supreme mendon se këto rrethana, p.sh., natyra e tensionuar e
raporteve midis të akuzuarit dhe viktimës dhe gjendja familjare e të akuzuarit,
janë të justifikueshme edhe në rastin e rikualifikimit të veprës penale nga neni
190 të LPK në veprën nga neni 39 i LPK. Krahas kësaj, Gjykata Supreme e
pranon propozimin e Prokurorisë Publike të Kosovës se mbështetja të cilën ia
ka dhënë i akuzuari viktimës duke e dërguar atë për trajtim mjekësor, është një
nga rrethanat lehtësuese që duhet marrë parasysh.
Mbi bazat e përmendura më lart, Gjykata Supreme e sheh të drejtë që i akuzuari
të dënohet sikur në dispozitivin e këtij aktgjykimi.
Për këtë arsye, konform nenit 385(3) dhe 387 (1) të LPP, Gjykata Supreme
vendosë si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
“AP” “KZ” 353/2003, 5 tetor 2004
Procesmbajtëse

Kryetar i kolegjit

Eriona Brading

Tudor Pantriu
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[Gjykata Supreme - duke vendosur mbi ligjin penal - Neni 8.2
Rregullorja e UNMIK-ut 2001/7 - posedim i paautorizuar i armëve aktgjykimi i ndryshuar - Neni 385(3) dhe 387 LPK]
Avokati mbrojtës paraqiti ankesë kudër vendimit të Gjykatës së Qarkut në
Prishtinë, duke pretenduar se Gjykata e Qarkut ka shqiptuar dënim të rëndë
për të pandehurin.
I pandehuri është akuzuar për armëmbajtje pa leje, është shpallur fajtor dhe
është denuar më 5 muaj burgim.
Gjykata Supreme ka vendosur se gjykata e shkallës së parë nuk ka lejuar
intervenim ex officio nga gjykata e ankimuar, por vendosi që duhet të caktohet
denim më i lehtë në bazë të caktimit të padenueshmërisë de facto duke aplikuar
vërjetjen gjyqësore do të jepet dënim më I lehtë.
Gjykata Supreme ka vendosur se faktorët e kompenzimit dhe parandalimi I
përgjithshëm dhe i veçantë parashohin që i pandehuri të mbajë denim
afatshkurtër. Prandaj, Gjykata Supreme ka vendosur se ankesa e avokatit
mbrojtës është e bazuar dhe reduktoi dënimin në 3 muaj burgim.
AP KZ 545/2004
NË EMËR TË POPULLIT
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga
gjyqtarja Agnieszka Klonowiecka-Milart [gjyqtare ndërkombëtare, kryetare],
Avdi Dinaj, dhe Gjuran Dema, si anëtarë të kolegjit, dhe në praninë e Tamara
Brnetic si procesmbajtëse, në çështjen penale P.No.628/2003 kundër të
akuzuarit: Z. S., i biri i S. dhe J., emri i nënës J., i lindur në fshatin Sibovc më
26.06.1949, me vendbanim në fshatin Plemetin, i përkatësisë etnike serbe, i
papunësuar, baba i tre fëmijëve, të kryer fakultetin, i gjendjes së varfër
ekonomike, më herët i padënuar dhe asnjëherë nuk i është nënshtruar
procedurës penale, i akuzuar se ka kryer veprën penale armëmbajtje pa leje
duke bërë shkelje të nenit 8.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2001/7, sipas
aktakuzës të ngritur nga Prokurori Publik i Qarkut në Prishtinë
PP.No.351/2003, të datës 27 maj 2003, duke vendosur ndaj ankesës së avokatit
mbrojtës të të akuzuarit të datës 26.11.2004 kundër aktgjykimit të Gjykatës së
Qarkut të Prishtinës, P.No.291/2003, të datës 28.10.2004,
Në seancën e mbajtur me 30 mars 2005, mori këtë:
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AKTGJYKIM

7. Më pas, me 29.03.2005, lënda i është dërguar gjyqtarit ndërkombëtar
- kryetarit të kolegjit i cili e ka caktuar këtë seancë në pajtim me nenin 371
të Ligjit të Procedurës Penale.

Ankesa e avokatit mbrojtës të të akuzuarit PRANOHET dhe aktgjykimit i
Gjykatës së Qarkut të Prishtinës, P.No.291/2003, i datës 28 tetor 2004
NDRYSHOHET dhe zvogëlohet dënimi në tre [3] muaj burgim.

B. Vlerësimi i Gjykatës Supreme
Arsyetimi
A. Procedura dhe rrethanat faktike
1. Më 10 qershor 2003, prokurori publik i Prishtinës ka ngritë aktakuzë
kundër Z. S.. Me të pretendohet se nga një datë e pacaktuar, deri më
10.04.2003 në ora 05;30, në shtëpinë e tij në fshatin Plemetin, Komuna e
Obiliqit, i akuzuari ka poseduar pa pasur autorizim për bartjen e armës, një
pushkë automatike AK-47, të kalibrit 7.62 mm, me numrin serik 2720057,
me 5 karikatorë, një pushkë karabinë të kalibrit 7.9 mm, një pistoletë dore
TT, me numrin serik 108154 të kalibrit 7.62 mm, dhe 178 plumba të
kalibrave të ndryshëm, të cilat janë gjetur dhe konfiskuar nga ushtarët
norvegjezë gjatë bastisjes së shtëpisë të tij. Nga kjo, kuptohet se me këto
veprime i akuzuari ka kryer veprën penale armëmbajtje pa leje nga neni 8.2
i Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/7.

Gjykata Supreme, pas studimit të shkresave të lëndës dhe ankesës së paraqitur
nga avokati mbrojtës, si dhe mendimit të Prokurorisë Publike të Kosovës, gjen
se Gjykata e Shkallës së Parë me aktgjykimin e vet nuk e kërkon ndërhyrjen ex
officio të Gjykatës së Shkallës së Dytë. Përshtatshmërisht, Gjykata Supreme e
ka shqyrtuar çështjen brenda kufijve të ankesës, p.sh., çështjen e caktimit të
dënimit. Si rezultat i kësaj, Gjykata Supreme konsideron se duhet shqiptuar
dënim më i butë.
Paraqitësi i ankesës pajtohet se Gjykata e Shkallës së Parë në mënyrë të drejtë e
konstatuar gjendjen faktike dhe se në mënyrë korrekte e ka kualifikuar veprën
penale të kryer nga i akuzuari. Mirëpo, paraqitësi i ankesës pretendon se trupi
gjykues nuk i ka vlerësuar të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me caktimin e
masës së dënimit. Avokati Jokanoviq, në veçanti pretendon se:
“Kjo ankesë nuk mund ta pranoj kurrsesi kuptimin juridik të Gjykatës
së Shkallës së Parë, lidhur me praninë e rrethanave POSAÇËRISHT
RËNDUESE, gjegjësisht për posedim të kundërligjshëm të armëve
(pa leje përkatëse). Nuk është kontestuese se personin me të vërtetë
nuk ka pasur leje valide, por ky është element esencial i vet veprës
penale, p.sh., është pjesë përbërëse. Prandaj, në asnjë mënyrë nuk
mund të jetë rrethanë rënduese në të njëjtën kohë, veçanërisht jo
POSAÇËRISHT rrethanë rënduese gjë që pa marr parasysh ka pasur
peshë të drejtpërdrejtë në llojin dhe shqiptimin e dënimit”.

2. Procedura gjyqësore është mbajtur në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës
më 28.10.2004, me praninë e të akuzuarit, para trupit gjykues me
gjyqtaren Marije Ademi, kryetare e trupit, dhe gjyqtarët porotë Hajriz
Ukellin dhe Bilall Rrahmanin si anëtarë dhe me procesmbajtësen Sanije
Nebihi. Po të njëjtën ditë, trupi gjykues mori aktgjykim P.No.291/2003,
me të cilin të akuzuarin e shpall fajtor për të gjitha akuzat dhe e dënon me
pesë muaj burgim.
3. Me 26.11.2004, avokati mbrojtës i të akuzuarit ka shtruar ankesë para
Gjykatës Supreme kundër aktgjykimit të Gjykatës në Shkallë të Parë, në
pjesën e caktimit të dënimit.
4. Me 09.12.2004 në Gjykatën Supreme lënda është regjistruar me
numrin AP.No.545/2004.
5. Me 2312.2004, lënda i është dërguar Prokurorisë Publike të Kosovës
bazuar në nenin 370 (2) të Ligjit të Procedurës Penale.
6. Me 10.01.2005, lënda i është kthyer zyrës së pranimit të Gjykatës
Supreme së bashku me mendimin e Prokurorisë Publike të Kosovës, me
numrin PPA.No.544/2004 e datës 04.01.2005.
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Prandaj, mbrojtja propozon se nga i akuzuari nuk duhet të kërkohet vuajtja e
dënimit për shkak se, sipas mendimit të tij, procedura penale e zhvilluar kundër
tij, i ka shërbyer në masë të konsiderueshme qëllimit të dënimit përkitazi me
parandalimin individual.
Gjykata Supreme konstaton se me të vërtetë, mos posedimi i lejes valide për
armëmbajtje është element përbërës i veprës penale armëmbajtje pa leje, sipas
definicionit dhe penalizimit të të njëjtës nga Rregullorja e UNMIK-ut 2001/7.
Për këtë arsye, Gjykata e Shkallës së Parë, ka gabuar kur këtë fakt e ka
konsideruar si rrethanë rënduese me rastin e caktimit të dënimit për të
akuzuarin.
Në anën tjetër, Gjykata Supreme megjithatë konsideron se vepra e kryer nga i
akuzuari nuk ishte edhe aq e parrezikshme, duke pasur parasysh numrin e
armëve në posedim, faktin se njëra nga to ishte pushkë automatike AK-47
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Kollashnjikov dhe sasinë e municionit. Posedimi i kësaj sasie të armatimit, nuk
mund të arsyetohet me nevojën për vetëmbrojtje, sentimentin e luftës, me
harresë ose me premisa tjera racionale ose emocionale. Për më shumë, fakti se i
akuzuari i ka mbajtur në posedim këto armë për një periudhë afërsisht dy
vjeçare, pas hyrjes në fuqi të Rregullores së UNMIK-ut 2001/7 tregon për një
mospërfillje të qartë të rendit juridik. Prandaj, si rezultat i përmirësimit të
gabimit të gjykatës së shkallës së parë, arsyetohet zbutja e dënimit, mirëpo nuk
do të ishte legjitime që të akuzuarit t'i dhurohet de facto pandëshkueshmëria
përmes shqiptimit të qortimit gjyqësor. Gjithashtu, Gjykata Supreme
konsideron se shqetësimet lidhur me ndëshkimin e drejtë dhe preventivën e
përgjithshme dhe individuale kërkojnë që i akuzuari të obligohet të vuaj një
burgim afatshkurtër.
Bazuar në atë që u tha më lart, kjo Gjykatë ka vendosur se dënimi në
kohëzgjatje prej tre [3] muajsh burgim, mjafton që të arrihet qëllimi i drejtësisë.
Rrjedhimisht, në pajtim me nenin 385, paragrafin 3 të LPP-së, dhe me nenin
387, paragrafin 1 të LPP-së, Gjykata Supreme vendosë si në dispozitivin e këtij
Aktgjykimi.
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË
AP KZ 545/2004, 30 mars, 2005

Procesmbajtëse

Kryetare e kolegjit

Tamara Brnetiq

Agnieszka Klonowiecka-Milart
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INDEKSI I FJALËVE KYÇE

B.

A.
Alimentacioni për fëmijët
Borxhi
Neni 284 LMMF

Ac. no. 1/2005

217

Nenet 273 dhe 296 (3) LMMF

Ac. no.19/2005

254

Nenet 297 LMFR

Ac. no. 10/2005

229

Neni 365 LPK

Ae. no. 10/2005
Ae. no. 14/2005
Ae. no. 29/2005
Ae. no. 31/2005
Ae. no. 33/2005

327
329
335
338
341

Aprovim
Neni 40 LKA

A. no. 15/2005
278

Asistencë Sociale
Neni40 LKA dhe
UNMIK REG. No. 2003/28

Neni 245 LPJ

Pkl. no.29/2004
Ap. no. 56/2005

48
91

Neni 229 PCCK

Ap. no. 62/2005

102

A. no. 1/2005
269
A. no. 3/2005
A. no. 21/2005
A. no. 22/2005
A. no. 170/2005
A. no. 196/2005

272
283
286
308
315

D.

Dëmtim i objektit të huaj

Armët
Nenet 328 dhe 327 KPPK

Blerja, posedimi, shperndarja dhe shitja e palejuar e narkotikëve dhe
drogave të rrezikshme dhe substancave psikotropike

Ap. no. 1/2005
Ap. no. 16/2005
Ap. no. 30/2005
Ap. no.36 /2005
Ap. no. 45/2005
Ap. no. 47/2005
Ap. no. 71/2005
Ap. no. 91/2005
Ap. no. 103/2005
Ap. no. 117/2005
Ap. no. 133/2005
Ap. no. 165/2005
Ap. no. 248/2005

51
59
73
76
79
82
106
114
123
137
140
149
161

I

Pkl. no. 24/2004

37

Rev. no. 77/2005

189

Neni 33 (3) LKA
Distribuimi/shpërndarja=

A. no. 142/2005

306

Neni 245 dhe 22 LPJ

Ap. no. 56/2005
Pkl. no. 25/2004

91
39

Neni 145 LPK
Dëshmi e të drejtës pronësore
Neni 386 LPK
Dogana

II
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Nenet 229 dhe 23 KPPK

INDEKSI I FJALËVE KYÇE

Pkl. no. 29/2004

48

Ap. no. 62/2005
Ap. no. 105/2005

102
127

F.
Fshehje
Pkl. no. 13/2004

16

Neni 244 KPPK

Ap. no. 4/2005
Ap. no. 55/2005
Ap. no. 100/2005
Pkl. no. 27/2004

56
89
117
45

Neni 332 KPPK

Pkl. no. 20/2004
Pkl. no. 23/2004

27
33

Neni 203 LPK

Pkl. no. 20/2004
Pkl. no. 23/2004

27
33

Neni 332 KPPK

Pkl. no. 20/2004
Pkl. no. 23/2004

27
33

Neni 154 LPK
Droga/ Narkotikët
Falsifikimi
Nenet 245 dhe 22 LPJ

Ap. no. 56/2005
Pkl. no. 25/2004
Pkl. no. 29/2004

91
39
48

Nenet 229 dhe 23 KPPK

Ap. no. 62/2005
Ap. no. 105/2005

102
127

Ap. no. 23/2005
Ap. no. 47/2005

62
82

Dëtyrat/obligimet
Nenet 316 dhe 317 KPPK

Falsifikim i dokumenteve
DH.
Dhënie e tokës urbane për ndërtim
Nenet 40 dhe LKA

A. no. 15/2005

278

Dhunim
Neni 193 KPPK

Ap. no. 115/2005
Ap. no. 160/2005

131
144

Furnizimi, transporti, prodhimi, shkëmbimi dhe shitja e paautorizuar e
armëve
Neni 327 PCCK

Ap. no. 165/2005

149

E.
H.
Etnike
Harxhimet
Neni 115 KPPK

Pkl. no. 24/2004

37
Nenet 297, 273 dhe 296 of LMFR
III

IV

Ac. no. 10/2005

229
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Ac. no. 19/2005

INDEKSI I FJALËVE KYÇE

Ac. no. 17/2005

248

A. no. 3/2005
A.no. 34/2005
A.no. 37/2005
A.no. 55/2005

272
289
293
296

Nenet 42 dhe 39 LKA

A. no. 1/2005
A.no. 21/2005

269
283

Neni 14 LEP

A.no. 22/2005
A.no. 132/2005
A.no. 196/2005

286
303
315

A.no. 170/2005

308

Rev. no. 33/2005
Rev. no. 37/2005

180
193

A. no. 9/2005
Ac. no. 1/2005
Ac. no. 12/2005
Ac. no. 16/2005

275
217
235
244

Ae. no. 20/2005

332

Nenet 273 dhe 296 (3) LMFR

Ac. no. 19/2005

254

Neni 297 LMFR

Ac. no. 10/2005

229

254
Kriteret për pension invalidor

I.
Nenet 40, 42 dhe 39 LKA
Instancë
Neni 40 LKA

A. no. 9/2005

275
Kriteret për asistëncë sociale

Invalidore
Neni 40 LKA

A. no. 55/2005
A. no. 106/2005

296
302

K.
Kushtet e kontratës së punës
Kthim në marrëdhënie të punës
Neni 386 LPK
Neni 386 LPK

Rev. no. 33/2005
Rev. no. 37/2005
Rev. no. 88/2005
Rev. no. 98/2005
Rev. no. 101/2005
Rev. no. 105/2005

180
183
198

Kujdestaria mbi fëmijët
Neni 40 LKA
Nenet 111, 116 dhe 117 LMMF
Neni 14 LPK

Kushte e domosdoshme ligjore për fitim të pronësisë

201
206
112

Neni 386 LPK

188

Kredia

Rev. no. 74/2005

Neni 365 LPK

Kontakti prindëror
Neni 365 LPK

Ac. no. 11/2005

232

Neni 111 dhe 117 LMMF

Ac. no. 12/2005
Ac. no. 13/2005
Ac. no. 16/2005

235
239
244

Kompenzimi

V

VI
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INDEKSI I FJALËVE KYÇE

M.
Kidnapim/rrëmbim
Neni 159 KPPK

Ap. no. 248/2005

161

Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të
paautorizuar të armëve
Neni 328 KPPK

Ap. no. 1/2005
Ap. no. 16/2005
Ap. no. 24/2005
Ap. no. 30/2005
Ap. no.36 /2005
Ap. no. 47/2005
Ap. no. 71/2005
Ap. no. 91/2005
Ap. no. 103/2005
Ap. no. 117/2005
Ap. no. 133/2005
Ap. no. 183/2005
Ap. no. 248/2005
Ap. no. 352/2004
Ap. no. 401/2004
Ap. no. 464/2004

51
59
67
73
76
79
82
106
114
123
137
140
156
161
167
170
173

Neni 245 LPJ

Ap. no. 56/2005
Pkl. no 25/2004
Pkl. no. 29/2004

91
39
48

Neni 229 KPPK

Ap. no. 62/2005
Ap. no. 105/2005

102
127

Neni 327 KPPK

Ap. no. 165/2005

149

Ap. no. 102/2005

119

Komunikacioni
Neni 297 KPPK

Ap. no. 50/2005
Ap. no. 180/2005

86
152

Nenet 171 dhe 165 LPK

Pkl. no. 12/2004

12

Ap. no. 89/2005

109

Ap. no. 248/2005

161

Kontrabandimi /trafikimi
Neni 139 KPPK
Kërcënim
Neni 161 KPPK

L.
Lëndim i lehtë trupor
Neni 153 KPPK

Ap. no. 1/2005
Ap. no. 24/2005
Ap. no. 24/2005

51
67
67

Neni 38 LPK

Pkl. no. 24/2004

37
Rregullorja e UNMIK-ut 2001/7

Lëndim i rëndë trupor
Nenet 154 dhe 23 KPPK

Ap. no. 24/2005

67
Mashtrim

VII

VIII
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Neni 140 LPK

Pkl. no. 16/2004

INDEKSI I FJALËVE KYÇE

23

O.
Okupim i pronës
Neni 400 LPK

Mashtrim i kosumatorëve
Neni 115 LPK

Pkl. no. 15/2004

19

Ac. no. 1/2005
Ac. no. 18/2005
Ac. no. 4/2005
Ac. no. 5/2005
Ac. no. 11/2005
Ac. no. 12/2005
Ac. no. 13/2005
Ac. no. 16/2005
Ac. no. 17/2005
Ac. no. 18/2005
Ac. no. 23/2005
Ac. no. 25/2005
Ac. no. 27/2005
Ac. no. 9/2005

217
254
221
224
232
235
239
244
248
251
258
262
265
227

Rev. no. 81/2005
Rev. no. 85/2005
Rev. no. 99/2005

194
196
204

Martesa
Neni 67 LMMF

Neni 365 LCP

P.
Pengim posedimi
Neni 263 dhe 265 LKA

A. no. 15/2005

278

Neni 400 LPK

Rev. no. 81/2005
Rev. no. 85/2005
Rev. no. 99/2005

194
196
204

Neni 316 KPPK

Ap. no. 23/ 2005

62

N.
Nxitje e urrejtjes,përçarjes dhe mostolearnces kombëtare, fetare, etnike
ose racore
Neni 115 KPPK

Pkl. no. 24/2004

37

Ap. no. 103/2005

123

Pengim i personit zyrtar në kryerje të detyrës
Nenet 317, 316 dhe 23 KPPK

Ap. no. 23/2005
Ap. no. 47/2005

62
82

Neglizhencë
Prodhim i parave të falsifikuara
Neni 149 KPPK

Neni 244 KPPK

IX

X

Ap. no. 4/2005

56
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Ap. no. 55/2005
Ap. no. 100/2005

INDEKSI I FJALËVE KYÇE

89
117

Person
Nenet 316, 139 dhe 317 KPPK

Ap. no. 23/2005
Ap. no. 47/2005
Ap. no. 89/2005

62
82
109

Pkl. no. 24/2004
Rev. no. 77/2005
A. no. 35/2005

37
189
291

A. no. 3/2005
A. no. 35/2005
A. no. 37/2005
A. no. 55/2005
A. no. 67/2005
A. no. 106/2005

272
291
293
296
299
302

Pjesëmarrje në grup që ushtron dhunë
Neni 200 LPK

Pkl. no. 24/2004

37
Pronë
Neni 145 LPK

Pagimi i qirasë
Nenet 282, 392 dhe 400 LPK

Rev. no. 67/2005

186

Penzion
Neni 40 LKA

Prodhimi dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve
Neni 245 LPJ

Pkl. no. 25/2004

39

Punësim
Neni 386 LCP

Rev. no. 8/2005
Rev. no. 33/2005
Rev. no. 37/2005
Rev. no. 88/2005
Rev. no. 98/2005
Rev. no. 101/2005
Rev. no. 102/2005
A. no. 132/2005
A. no. 381/2005
A. no. 383/2005
A. no. 384/2005

177
180
183
198
201
206
209
304
318
322
324

Ap. no. 4/2005
Ap. no. 55/2005
Ap. no. 100/2005

56
89
117

R.
Rrethana rënduese/lehtësuese
Ap. no. 1/2005
Ap. no. 16/2005
Ap. no. 23/2005
Ap. no. 62/2005
Ap. no. 180/2005
Ap. no. 352/2004
Ap. no. 401/2004

Paratë
Neni 244 KPPK

XI

Rrezikimi i trafikut publik
XII

51
59
62
102
152
167
170
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INDEKSI I FJALËVE KYÇE

SH.
Nenet 297 dhe 3 KPPK

Ap. no. 50/2005
Ap. no. 180/2005

86
152
Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm

Rrezik i përgjithshëm
Neni 253 KPPK
Neni 19 LPJ

Pkl. no. 11/2004

Ap. no. 57/2005

96

9
Shkëputje e marrëdhënies së punës

S.
Neni 386 LPK

Rev. no. 8/2005
Rev. no. 105/2005

177
212

Ap. no. 165/2005

149

Ap. no. 62/2005
Ap. no. 105/2005
Ap. no. 165/2005

102
127
149

Siguria e trafikut publik
Neni 165 LPK

Pkl. no. 12/2004

12

Siguria e përgjithshme
Neni 157 LPK

Shkëmbim
Neni 327 KPPK

Pkl. no. 24/2004

37

Sulm mbi personin zyrtar gjatë ushtrimit të detyres

Shitje
Nenet 229 dhe 23 KPPK

Nenet 317 (2) dhe 23 KPPK

Ap. no. 23/2005

33

Neni 316 (2) KPPK

Ap. no. 47/2005

82
T.

Sulmi
Neni 317 (2) dhe neni 23 KPPK

Trafikim i qenieve njerëzore
Ap. no. 23/2005

62

Ap. no. 47/2005

82

Neni 139 KPPK
Neni 317 (2) KPPK

Ap. no. 89/2005

109

A. no. 174/2005
A. no. 183/2005

311
314

Tatimi
Substancë
Neni 229 KPPK

Neni 33 LKA
Ap. no. 62/2005

102

Ap.no. 105/2005

127
XIII

XIV
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INDEKSI I FJALËVE KYÇE

U.

Ac. no. 27/2005

265

Neni 67 LMFR

Ac. no. 1/2005
Ac. no. 18/2005
Ac. no. 19/2005

217
251
254

Nenei 365 LPK

Ac. no. 9/2005

227

Urrejtje
Neni 115 KPPK

Pkl. no. 24/2004

37

V.
Vjedhje e rëndë
Ap. No.57/2005
Pkl.no.22/2004
Pkl.no.10/2004
Pkl.no.13/2004
Pkl. No.24/2004
Pkl.no. 26/2004

96
30
7
16
37
42

Nenet 253 (1) pika 1, 23 KPPK

Ap. No. 57/2005
Pkl.no.22/2004

96
30

Neni 135 (1 dhe 2) LPK

Pkl.no.10/2004
Pkl.no.13/2004
Pkl.no.26/2004

7
16
42

Nenet 253 (1) pika1 dhe 23 KPPK
Neni 135 LPK

Vrasje e rëndë

Z.
Zgjidhje e martesës
Nenet 67, 68, 116, 111
dhe 117 LMMF

Ac. no. 1/2005
Ac. no. 4/2005
Ac. no. 5/2005
Ac. no. 11/2005
Ac. no. 12/2005
Ac. no. 13/2005
Ac. no. 16/2005
Ac. no. 17/2005
Ac. no. 23/2005
Ac. no. 25/2005

217
221
224
232
235
239
244
248
258
262
XV
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