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                     Pml.nr.162/2018   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, 

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Emine Mustafa, anëtare, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit M.L., për shkak të veprës 

penale shtytja në kryerjen e veprës penale zjarrvënia nga neni 334 par.1 lidhur me nenin 32 të 

KPRK-së, duke vendosur, sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur nga mbrojtësit 

e të dënuarit, av. J.I. dhe av. A.L., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan 

P.nr.380/2016 të datës 14.12.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.174/2018 të datës 23.04.2018, në seancën e kolegjit, të mbajtur më datë 17.07.2018, mori 

këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar, kërkesa e përbashkët për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësve 

të të dënuarit M.L., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan 

P.nr.380/2016 të datës 14.12.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.174/2018 të datës 23.04.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, me aktgjykimin P.nr.380/2016 të datës 14.12.2017, të 

dënuarin  M.L., e ka shpallur fajtor për veprën penale shtytja në kryerjen e veprës penale të 

zjarrvënies nga neni 334 par.1 lidhur me nenin 32 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me  dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet brenda afatit prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në emër të paushallit gjyqësor është obliguar që 

t`a paguaj shumën prej 30€, kurse i dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike është 

udhëzuar në kontest civil.  
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Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

       Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.174/2018 të datës 23.04.2018, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e përbashkët të mbrojtësve të të dënuarit dhe e ka vërtetuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë të përbashkët për mbrojtjen e ligjshmërisë, kanë 

paraqitur mbrojtësit e të dënuarit, avokatët J.I. dhe A.L. nga Gj., për shkak të shkeljeve esenciale 

të dispozitave të  procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata 

Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën dhe të i anuloj, aktgjykimet e kundërshtuara 

dhe të dënuarin ta liroj nga akuza apo çështjen ta kthej në gjykatën e shkallës së parë në 

rivendosje. 

 

 Mendimi i Prokurorit të Shtetit 

 

Prokurori i Shtetit i Kosovës në Prishtinë, me parashtresën KMLP.II.nr.118/2018, të datës 

22.06.2018, ka propozuar, që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit, të 

refuzohet si e pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë  

 

Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, theksohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së parë dhe të gjykatës së shkallës së dytë, janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1, nënëpar.1.12 lidhur me nenin 370 të KPPK-së, meqë në 

aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë paraqitur arsye se në cilat prova është bazuar aktgjykimi. 

Nuk janë paraqitur arsye bindëse përkitazi me ekzistimin e veprës penale e as përgjegjësisë 

penale të të dënuarit. Po ashtu dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim të plotë me 

arsyetimin e tij dhe nga kjo rezulton se aktgjykimi është marrë duke u shkelur dispozitat 

esenciale të procedurës penale. 
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Në kërkesë më tutje, theksohet se prova e shkëmbimit të SMS në rrjetin social facebook 

ku pretendohet se i dënuari e ka ftuar dëshmitarin Fatlum Limani, është provë jorelevante dhe 

nuk është siguruar sipas ligjit, por e njëjta është siguruar pasi që këtë e ka thënë dëshmitari tjetër 

E.L. (babai i dëshmitarit F.L.) e që i njëjti edhe nuk ka qenë dashur që të dëgjohet si dëshmitar 

pasi që dëshmia e tij nuk është relevante pasi që ka transmetuar fakte që i ka dëgjuar nga djali i 

tij e po ashtu përmes dëshmisë së tij ka dashur që fajin ta hedh te i dënuari dhe me qëllim të 

favorizimit të djalit të tij ndaj të cilit është zhvilluar procedurë penale për të mitur për veprën 

penale të zjarrvënies. 

 

Mbrojtja në kërkesë gjithashtu pretendon se me asnjë provë bindëse nuk është vërtetuar 

fajësia e të dënuarit dhe se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka bërë veçimin e këtyre dy 

lëndëve përkatësisht lëndës së të miturit F.L., për zjarrvënie dhe të dënuarit për shtytje në 

zjarrvënie sepse në këtë rast do të zbardhej në tërësi e këtij rasti e jo siç është vepruar me 

veçimin e këtyre lëndëve. 

 

Shkelje të dispozitave të procedurës penale pretendohen se janë bërë edhe në aktgjykimin 

e gjykatës së shkallës së dytë pasi që edhe në këtë aktgjykim nuk janë vlerësuar të gjitha 

pretendimet ankimore dhe nuk janë dhënë arsyetime të qarta dhe të qëndrueshme por vetëm janë 

refuzuar pretendimet e paraqitura duke u mbështetur në supozime dhe pa u lëshuar në trajtimin 

meritor të ankesës përkitazi me përgjegjësinë penale dhe ekzistimin e veprës penale.  

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes 

dhe në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pasi vlerësoi 

pretendimet në kërkesë konstatoi se: 

 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

Nuk janë të bazuara pretendimet e paraqitura në kërkesë, se aktgjykimi i shkallës së parë 

dhe aktgjykimi i shkallës së dytë, janë marrë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale. Në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë paraqitur fakte të plota dhe të qarta 

dhe në mënyrë të detajuar janë arsyetuar të gjeturat e gjykatës. Aktgjykimet e kundërshtuara nuk 

përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, meqë të gjitha faktet janë 
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vërtetuar në mënyrë të plotë dhe për secilin fakt janë paraqitur të dhëna të arsyetuara në secilën 

pikë të aktgjykimit dhe janë dhënë arsyetime lidhur me faktet e vërtetuara dhe të pavërtetuara. 

Arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë, vlerëson secilën provë të administruar e sidomos faktet 

kundërthënëse të cilat i paraqet e me këtë edhe dëshmitë e dëshmitarëve të dëgjuar F.L., E.L. dhe 

S.H., të cilët dëshmitar kanë paraqitur dëshmitë e tyre në mënyrë objektive dhe të saktë. Për 

vlerësimin e këtyre dëshmive dhe provat materiale e po ashtu edhe përkitazi me faktin se nuk i 

ka besuar versionit të paraqitur nga i dënuari është dhënë arsyetim i mjaftueshëm, ashtu që në 

mënyrë të drejtë gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e saj ka vërtetuar se në veprimet e të 

dënuarit janë formësuar të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale të shtytjes 

në kryerjen e veprës penale të zjarrvënies.  

 

Edhe pretendimi i paraqitur në kërkesë, se prova e shkëmbimit të SMS në rrjetin social 

facebook ku pretendohet se i dënuari e ka ftuar dëshmitarin F.L., është provë jorelevante dhe nuk 

është siguruar sipas ligjit, po ashtu është pretendim i pabazuar pasi që kjo provë është siguruar 

bazuar në dispozitat përkatëse të KPPK-së, kurse përkitazi me dëgjimin e dëshmitarit E.L., është 

e vërtetë se ndaj djalit të tij F.L., është zhvilluar procedurë penale për veprën penale zjarrëvënie 

por kjo nuk e bën këtë dëshmitar subjektiv siç pretendohet në kërkesë. Gjykata e shkallës së parë 

këtë e ka konstatuar në aktgjykimin e saj se duke u mbështetur në dëshmitë e dëshmitarëve e në 

këtë rast edhe dëshmitarit E.L., të cilat i ka vlerësuar me kujdes dhe duke i ndërlidhur edhe me 

provat tjera materiale ka ardhur në përfundim për faktin se i dënuari ka kryer këtë vepër penale, e 

se ky pretendim nuk është i bazuar është i rëndësishëm të potencohet fakti se në kohën kur po 

zhvillohej procedura ndaj të dënuarit procedura penale ndaj të miturit F.L., tani më kishte 

përfunduar dhe dëshmitari nuk kishte arsye që të ishte subjektiv përkatësisht ta favorizonte djalin 

e tij siç pretendohet në kërkesë.  

 

Përkitazi me veçimin e procedurës penale pretendohet se po të zhvillohej procedura e 

përbashkët e të miturit dhe madhorit do të ishte në interes të ndriçimit të çështjes në tërësinë e 

saj, mirëpo sipas nenit 27 të KPPK-së në rastet kur zhvillohet procedura për të mitur aplikohen 

dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur, andaj në rastin konkret procedura ndaj të miturit 

është zhvilluar e ndarë prej kryerësit madhor. 
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Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, megjithatë bazuar në 

përmbajtjen e kërkesës, janë paraqitur pretendime për konstatimin e gabueshëm dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, mirëpo, këto pretendime nuk janë vlerësuar nga Gjykata Supreme e Kosovës, 

meqë bazuar në dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK-së, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

 

       Përkitazi me pretendimet e theksuara për shkelje të ligjit penal edhe pse është cekuar si 

shkelje në kërkesën e paraqitur, megjithatë në kërkesë nuk është paraqitur asnjë pretendim 

konkret, andaj, kjo pikë e kërkesës nuk u trajtua, bazuar në nenin 436 par.1 të KPPK-së, sepse 

Gjykata Supreme e Kosovës me rastin e vendosjes së kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, 

kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve në të cilat pretendon paraqitësi i kërkesës.    

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.162/2018, më datë 17.07.2018 

 

       Bashkëpunëtori profesional,                     Kryetarja e kolegjit, 

             Bujar Balaj Valdete Daka 


