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Pml.nr.11/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin  e përbërë nga gjyqtarët: 

Agim Maliqi, kryetar, Nesrin Lushta e Mejreme Memaj, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen 

penale kundër të dënuarit A.K. nga P., për shkak të veprave penale lëndimi i 

rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.1 të KPK dhe mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK, duke 

vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.339/2018 të 

datës 28.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.375/2019 të datës 18.09.2019, në seancën e mbajtur me datën 

10.02.2020, mori këtë: 

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit  

të dënuarit A.K., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë P.nr.339/2018 të datës 28.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës PAKR.nr.375/2019 të datës 18.09.2019. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

         Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.339/2018 të datës 

28.03.2019 i dënuari A.K., është shpallur fajtor për veprat penale  lëndimi i rëndë 

trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.1 të KPK dhe mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK dhe pasi për 

veprën e parë penale i është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 3 

(tre) vitesh e për veprën e dytë penale dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti, është gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite e 6 

(gjashtë) muaj, në të cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 

03.09.2018 deri më datën 28.03.2019. Është obliguar të paguaj shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 100 € dhe në emër të kompensimit të viktimave të 
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krimit shumën prej 50 €, ndërsa për realizimin e kërkesës pronësoro juridike të 

dëmtuarit janë udhëzuar në kontestin civil.  

  

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin   

PAKR.nr.375/2019 të datës 18.09.2019, me të cilin janë refuzuar si të pabazuara 

ankesa e mbrojtësit të dënuarit dhe ajo e prokurorit të shtetit, ndërsa aktgjykimi i 

shkallës së parë është vërtetuar. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka 

paraqitur mbrojtësi i të dënuarit, avokati F.L. nga P., për shkak të shkeljes 

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

propozim që të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje.   

 

        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.7/2020, me datës 

16.01.2020 ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

   

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e 

lëndës në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi 

pretendimet në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

        - kërkesa nuk është e bazuar. 

 

        Në kërkesë pretendohet se aktgjykimet janë të përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 12 të 

KPPK, sepse në ato nuk është paraqitur në mënyrë të plotë dhe të qartë se cilat 

fakte dhe për çfarë arsyesh konsiderohen të vërtetuara apo të pavërtetuara dhe 

aktgjykimeve iu mungon vlerësimi i saktësisë i provave me të cilat janë 

udhëhequr me rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë 

penale e të dënuarit.  

 

        Edhe pse këto pretendime nuk arsyetohen, nga kërkesa del se ndërlidhen 

me faktin e identifikimit të dënuarit si kryes të veprës penale. Kështu, 

pretendohet se të dëmtuarit Z.J. dhe N.U., kanë deklaruar se nuk e kanë pa 

personin i cili ka shtënë nga revolja dhe nuk është bërë identifikimi siç kërkohet 

me dispozitën e nenit 120 të KPPK. 

 

         Gjykata Supreme konstatojë se neni 120 i KPPK rregullon mënyrën e 

identifikimit të personave ashtu që personi i cili bënë identifikimin, së pari e 

përshkruan dhe jep tiparet dalluese të personit i cili identifikohet e pastaj i 

tregohet personi bashkë me personat tjerë të panjohur ose fotografitë e tyre dhe 
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nga ai kërkohet të zgjedh personin i cili po identifikohet, nëse gjendet në mesin e 

tyre. 

 

        Megjithatë, në rastin konkret identifikimi i këtillë nuk është bërë për arsye se 

të dëmtuarit nuk kanë parë personin i cili iu është afruar automjetit të tyre (në 

lëvizje), e ka futur revolen në automjet dhe ka shtënë. Andaj, nëse nuk e kanë 

par e as njohur këtë person, nuk kanë mundur të përshkruajnë e as te 

identifikojnë, për çka pretendimi nuk ishte i bazuar. 

 

        Megjithatë, në kërkesë anashkalohet se gjykata ka administruar provën 

materiale - inçizimin e kamerave për rreth vendit të ngjarjes por edhe në vendin 

ku ekzekutori, me revole në dorë ka qenë duke ikur, që ka qenë provë thelbësorë 

për identifikimin e të dënuarit si kryes i veprës penale, provë kjo e cila në 

shqyrtimin gjyqësor është administruar dhe në të cilin aktgjykimet janë bazuar 

me rastin e vërtetimit të ekzekutorit të veprës penale. Arsyet e aktgjykimeve 

lidhur me këtë provë nuk kanë mangësi ligjore e as që kundërshtohen në 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë. 

 

         Në kërkesë ekziston edhe një pretendim i cili ka të bëjë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, e që është se aktgjykimet 

bazohen në deklaratën e të dëmtuarit Z.J., të dhënë në fazën e mbledhjes së 

provave pa prezencën e mbrojtësit dënuarit, e cila në shqyrtimin gjyqësor është 

lexuar dhe nuk është sfiduar. 

 

         Gjykata Supreme, pas leximit të shkresave të lëndës dhe të aktgjykimit të 

shkallës së parë konstatojë se prezenca ose mungesa e mbrojtësit të dënuarit 

me rastin e dëgjimit të dëmtuarit Z.J. në procedurën paraprake, nuk ka ndikuar 

në ligjshmërinë e aktgjykimeve sepse ato nuk janë bazuar në këtë deklaratë dhe 

për këtë arsye as ky pretendim nuk u aprovua. 

 

         Edhe pse aktgjykimet kundërshtohen edhe për shkak të shkeljes së ligjit 

penal, baza e veçantë nga neni 385 të KPPK në kërkesë nuk ceket e as që nga 

referati i saj mund të kuptohet se për cilën shkelje bëhet fjalë. Shkelja e ligjit 

penal ndërlidhet me mos identifikimin e kryesit të veprës penale e për mos 

aprovimin e këtij pretendimi u dhanë arsyet më lartë në këtë aktgjykim. 

 

        Nga sa u tha, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 

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

 

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
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Pml.nr.11/2020, më datë10.02.2020  

 

 

Procesmbajtësja,                           Kryetari i kolegjit,  

Qefsere Berisha          Agim Maliqi 


