
                   Pml.nr.104/2018 

 NË EMËR TË POPULLIT  

  

       Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, kryetare, 

Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit Sh.B., nga fshati K., 

komuna M., për shkak të veprës penale kanosje nga neni 185 par.2 të KPRK-së duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit Sh.B. av. Sh.A., e  

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P..nr.450/2016 datë 

11.12.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit PA1.nr.94/2018 datë 14.03.2018, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më datë 21.05.2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit Sh.B., 

anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.450/2016 datë 11.12.2017 dhe 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.94/2018 datë 14.03. 2018 dhe çështja i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr. 450/2016 e datës 11.12..2017, i 

dënuari  Sh.B. është shpallur fajtor për shkak veprës penale kanosje nga neni 185 par.2 të KPRK-

së dhe i është shqiptuar dënim me gjobë në shumën prej 300 (treqind ) €, të cilin obligohet ta 

paguajë në afatin prej 30 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në rast të mos 

pagesës së dënimit me gjobë i njëjti dënim do ti zëvendësohet në dënim me burgim duke iu 
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llogaritur për çdo 20 € një ditë burgim. Është obliguar që në emër të paushallit gjyqësor të 

paguajë shumën prej 10 €. Pala e dëmtuar V.K. për realizimin e kërkesës pasurore juridike është 

udhëzuar në kontest civil 

       Ndaj aktgjykimit të shkallës së parë ankesë kanë paraqitur e dëmtuara V.K.,  për shkak të 

vendimit për dënimin dhe mbrojtësi i të dënuarit  Sh.B., av. Sh.A. nga M., për shkak të shkeljes 

së ligjit penal dhe shkeljes esenciale të ligjit të procedurës penale. 

       Gjykata e Apelit me aktgjykimin, PA1.nr.94/2018 datë 14.03.2018, i ka refuzuar si të 

pabazuara ankesën  e të dëmtuarës dhe mbrojtësit të dënuarit , kurse e ka vërtetuar aktgjykimin e 

shkallës së parë. 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të 

dënuarit Sh.B., për shkak të shkeljes së ligjit penal, dhe shkeljes së dispozitave të procedurës 

penale me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe të hudhet aktakuza. 

         Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit Sh.B., pretendon se gjykata e shkallës së parë dhe e 

shkallës së dytë  aktgjykimin e kanë bazuar në prova të papranueshme. Ky aktgjykim është në 

kundërshtim me nenin 384 par.1 nënpar.1.8 të KPPK. Ekspertiza mjeko ligjore nuk mund të 

merret si provë për fajësi. Ekspertiza nuk ka vërtetuar të ketë ekzistuar asnjë lëndim trupor, se 

aborti ka ndodhur si rezultat i ndonjë dhune, kanosje apo shtrëngimi i të dëmtuarës, ndërkaq 

provat tjera  si raporti policor, memorandumi dhe shkresat tjera të lëndës, nuk kanë cilësimin e 

provës, por janë akte me të cilat përshkruhen veprime apo sqarime të rastit konkret. Madje edhe 

vet deklarimet e të dëmtuarës janë në kundërthënie në mes vete, deklarimet e saj janë të 

pabesueshme dhe me të vetmin qëllim të shkaktimit të pasojave për të dënuarin. 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës pretendimet e mbrojtësit në kërkesë janë 

të bazuara. Aktgjykimi i kundërshtuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale të cilat shkelje e kushtëzojnë anulimin e tij. Shkeljet esenciale konsistojnë në atë se 

dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë, i pakuptueshëm, dhe në kundërshtim me vetveten dhe 

me arsyetimin e dhënë, njëherit i njëjti nuk përmban arsye të mjaftueshme lidhur me faktet 

vendimtare, ndërsa arsyet të cilat janë dhënë, janë të pakëta dhe tërësisht të paqarta, mbështetet 

vetëm në një provë.  
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       Nga shkresat e lëndës dhe  dispozitivi i aktgjykimit  në rreshtin e 3 , ..... rezulton se në 

fshatin K. – M., në shtëpinë e tij, i dënuari e ka kanosur të dëmtuarën bashkëshorten e vet me 

fjalët “ se kam me të mbyt, kam me të vra, skam me të lan të gjallë, kam me të dhënë ujë me 

lugë”, dhe duke e kërcënuar se nëse tregon për këto veprime unë kam me ti vra vëllezërit, nga të 

cilat fjalë e dëmtuara ka ndier frikë dhe e ka lajmuar në polici.   

       Në arsyetimin e këtij aktgjykimi gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur arsyet për çdo 

pikë të aktgjykimit. Ky arsyetim është në kundërshtim edhe me dispozitivin e aktgjykimit, duke e 

përshkruar vetëm deklaratën e të dëmtuarës dhe duke i përmendur si prova materiale dhe 

memorandumin zyrtar të dt.29.10.2015, ekspertizën mjeko ligjore dhe shkresat e tjera që gjinden 

në lëndë por pa e bërë asnjë analizë të këtyre provave.  

         Madje edhe vet deklarimi i të dëmtuarës është kundërthënës. Nga shkresat e lëndës  dhe 

dëshmia e të dëmtuarës ( aktgjykimi i kundërshtuar faqe 4, pasusi i I ), del se ajo përveç tjerash 

ka deklaruar se ish bashkëshorti, tani i dënuari, i është drejtuar me fjalët se “ti je e çmendur”, 

pasi ka insistuar për ndihme, ish bashkëshorti i saj e ka mbyllur me qelës të dhomës, ku me këtë 

dhomë ka qëndruar me orë të tëra, pastaj në dhomë ka ardhur ish bashkëshorti i saj , bashke me 

vëllain dhe babain e tij, ku e kanë kërcënuar që të tre, vjehrri e ka kapur dhe e ka mbështetur për 

muri duke i thënë se ka me të jep ujë me lugë me pi, kunati i saj i ka thënë se mos i tregoj 

familjes saj se çka po ndodhë, ndërsa ish bashkëshorti në dhomën e saj ka hyr me revole dhe i 

është drejtuar me fjalët “ kam me të vra, nëse e dinë familja e jote unë kam me ti vra vëllezërit”. 

Ky arsyetim- deklarata e të dëmtuarës është në kundërthënie me vet dispozitivin ku bëhet 

përshkrimi i veprimeve të dënuarit. 

       Gjykata në pajtim me ligjin është e obliguar që të vlerëson saktësinë e provave 

kundërthënëse, veçanërisht me rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale.  

       Aktgjykimi si i tillë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat 

shkelje janë të ndërlidhura edhe me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

       Gjykata e shkallës së parë e ka mbështetur aktgjykimin vetëm në deklaratën e të dëmtuarës 

V.K. duke ja falur besimin, pa i vlerësuar edhe provat tjera siç në rastin konkret është dashur që 

të administroj edhe prova tjera me të cilat do ta vërtetonte gjendjen faktike në mënyrë të drejt 

dhe të plotë, nga fakti se meqenëse pretendohet se e dëmtuara  është kanosur nga i dënuari në 
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shtëpinë e tij, gjykata do duhej ta dëgjonte edhe ndonjë dëshmitar tjetër, anëtar të shtëpisë së të 

dënuarit siç përmendet në dëshminë e të dëmtuarës se me atë rast edhe babai  dhe vëllai i të 

dënuarit apo edhe ndonjëri prej anëtarëve të familjes së të dëmtuarës të cilët natën kritike kanë 

qenë në shtëpinë e të dënuarit për ta marrur të dëmtuarën, andaj tani për tani ky aktgjykim është i 

paqëndrueshëm dhe si i tillë i  është dashtë të kthehet në rigjykim.  Kjo sidomos duke ditur se i 

dënuari në shqyrtimin gjyqësor e ka mohuar ti jetë kanosur të dëmtuarës .  

       Gjykata Supreme e Kosovës me rastin e vlerësimit të aktgjykimit të kundërshtuar, vlerësimit 

të mbrojtjes së të dënuarit , dëshmisë së të dëmtuarës dhe provave tjera në shkresat e lëndës  

konstaton se janë të bazuara pretendimet në kërkesën e mbrojtësit të dënuarit , se në rastin 

konkret është zbatuar gabimisht e drejta materiale ndaj të dënuarit ligji penal, kur gjykata e 

shkallës së parë të dënuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale kanosja nga neni 185 par.2 të 

KPRK-së, të cilin vendim e ka vërtetuar edhe gjykata e shkallës së dytë.  

       Në këtë mënyrë, pra, pasi që aktgjykimi përmban arsye të pa qarta lidhur me faktet 

vendimtare të cilat u përshkruan më lartë, u vendos për anulimin e aktgjykimit të shkallës së parë 

dhe aktgjykimit të shkallës së dytë. 

       Në shqyrtimin e serishëm gjyqësor, gjykata e shkallës së parë duhet të mënjanojë shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, duke dhënë arsye ligjore për faktet relevante të 

cekura në dispozitivin e aktgjykimit, bazuar në vlerësimin e provave të gjertanishme, por edhe 

me dëgjimin e dëshmitarëve-anëtarëve të dy familjeve që u cekën më lartë dhe të marr një 

vendim të drejt dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike.  

       Nga këto arsye, kjo gjykatë konform nenit 438 par.1 pika 1.2 të KPPK, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi 

                             

                                      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

            Pml.nr.104/2018, më datë 21.05.2018 

 

 

Procesmbajtësja,                                Kryetarja e kolegjit, 

 Qefsere Berisha                                  Emine Mustafa 
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