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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit G.J. nga 

Gj.,  për shkak të veprave penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nënpar.1.1 të 

KPK-së dhe përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.2 të KPK-së, 

duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, 

paraqitur kundër aktvendimit  të Gjykatës Themelore Gjilan, PPr.nr.155/2014 datë 

30.1.2018 dhe aktvendimit  të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN.nr.145/2018 datë 21.2. 

2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 16 korrik 2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

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

dënuarit G.J., e paraqitur kundër aktvendimit  të Gjykatës Themelore Gjilan, 

PPr.nr.155/2014 datë 30.1.2018 dhe aktvendimit  të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PN.nr.145/2018 datë 21.2. 2018. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

       Me aktvendimin  e Gjykatës Themelore Gjilan, PPr.nr.155/2014 datë 30.1.2018, të 

dënuarit G.J. është refuzuar  si e  pabazuar kërkesa për rishikimin e procedurës penale 

të përfunduar me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Themelore Gjilan 

PKR.nr.155/2014 datë 4.12.2014. 

      Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktvendimin PN.nr.145/2018 datë 21.2.2018, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit G.J., ndërsa aktvendimin e 

shkallës së parë e ka vërtetuar. 

       Kundër këtyre aktvendimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar 

mbrojtësi i të dënuarit av. Y.H., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme ta aprovojë si të bazuar 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe aktvendimet e kundërshtuara të anulohen  



       Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.112/2018 datë 7.6.2018, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar 

nga mbrojtësi i të dënuarit G.J. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat 

e çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPP-kë, 

vlerësoi pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, dhe konstatoi: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është e pabazuar.  

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit av. Y.H. pretendon se aktvendimet janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

pika 1.12 të KPPK, të cilat konsistojnë në faktin se nuk janë dhënë arsyet për faktet 

vendimtare në bazë të të cilave është marrë vendimi meritor, sidomos në raport me 

përgjegjësinë penale të dënuarit në momentin e kryerjes së veprës penale dënuarit. Pra 

i dënuari që në momentin e ndaljes me vendim të prokurorit të shtetit për 48 orë, është 

vendosur në Spitalin Rajonal në Gjilan, repartin e psikiatrisë, ku ka qëndruar edhe pas 

caktimit të paraburgimit. Në raportin e kontrollit ditën kur është kryer vepra penale me 

nr.25-29 datë 4.7.2014,gjendja e të dënuarit përshkruhet si gjendje anksioze si pasojë e 

konfliktit dhe incidentit të shkaktuar. Në fakt, të dy gjykatat në vendimet e tyre 

konstatojnë se në kërkesë për rishikim të procedurës nuk është paraqitur ndonjë fakt 

apo provë e re, e cila ka qenë e panjohur për gjykatën, përkatësisht nuk është paraqitur 

ndonjë provë e re e cila do të arsyetonte pafajësinë e tij, edhe pse këto nuk kanë qenë 

bazë për ushtrimin e kërkesës për rishikim të procedurës, por, mbrojtësi konsideron se 

në momentin e kryerjes së veprës penale, i dënuari nuk ka mundur me i kontrollua 

veprimet e veta, fakt ky që vërtetohet nga aktvendimi i Gjykatës Themelore Gjilan 

P.nr.963/2014, sipas të cilit aktvendim të dënuarit i është shqiptuar masa e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri. 

       Gjykata Supreme, duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të dënuarit të 

potencuara në kërkesë si dhe në bazë të shkresave të çështjes gjen se arsyetimi i të dy 

aktvendimeve përmban arsyet ligjore të mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare të cilat 

si të drejta i pranon edhe kjo Gjykatë, që e bënë pretendimin se aktvendimet janë të  

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

pika 1.12 të KPPK të pabazuar. Duhet të theksohet se në këtë çështje penale i dënuari 

G.J. ka  arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë  për veprat penale për të cilat është 

akuzuar dhe ky pranim i fajësisë është bërë në bazë të rregullave të procedurës penale 

respektivisht konform nenit 233 të KPPK-së dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat të 

cilat përjashtojnë përgjegjësinë penale të parapara sipas nenit 253 par.1 të KPPK-së. 

Pra që në fillim i dënuari ka pasur mbrojtje dhe me këshillat e mbrojtësit të tij ka pranuar 

fajësinë. Qëndron fakti se i dënuari ka pasur të shqiptuar masën e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri për një vepër penale të kryer para se të ndodhë ngjarja 

kritike me 1.7.2014, por kjo nuk do të thotë se i dënuari ka pasur probleme psikike të 

vazhdueshme. Gjendja anksioze për të cilën pretendohet dhe e cila është konstatuar në 

raportin nr.25-29 datë 4.7.2014, ka qenë pasojë e konfliktit dhe incidentit të shkaktuar, 



ashtu si që përshkruhet në vet raportin e bashkangjitur kërkesës. Askund në këtë raport 

nuk ceket se i dënuari ka vuajtur nga ndonjë sëmundje psikike apo çrregullim psikik 

,qoftë momental apo të përhershëm, në momentin e kryerjes së veprës penale. Pra me 

të drejtë të dy gjykatat kanë gjetur se nuk ka arsye të cilat vërtetojnë se i dënuari nuk ka 

mundur me i kontrollua veprimet e veta në momentin e kryerjes së veprës penale. Aq 

më tepër të dy gjykatat kanë dhënë arsyetim ligjor se pse konsiderojnë se këto arsye 

nuk janë bazë për përjashtimin e përgjegjësisë penale të të dënuarit. 

       Nga të gjitha këto që u tha më lartë si dhe duke u nisur nga faktin se aktvendimet 

nuk janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale si dhe 

në dëm të dënuarit nuk është shkelur ligji penal, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, e në pajtim me nenin 437 të KPPK-së. 

 

                     GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË  

          Pml.nr.152/2018, më 16 korrik 2018    

 

 

Procesmbajtësi,                     Kryetare e kolegjit, 

    Bujar Balaj                         Emine Mustafa   


