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                                                                                                                              Pml.nr.192/2019 

 

                                                      NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Nebojsha Boriçiç anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve K.G. dhe A.K., për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje ngacmimi nga neni 186 par.1 dhe 4 të KPRK-së, duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit A.K. 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Istog P.nr.407/2017 të datës 

21.02.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA.1nr.336/2019 të datës 

21.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 20 gusht 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit 

A.K., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Istog 

P.nr.407/2017 të datës 21.02.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA.1nr.336/2019 të datës 21.05.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Pejë - Dega në Istog, me aktgjykimin P.nr.407/2017 të datës 

21.02.2019, të dënuarit K.G. dhe A.K., i ka shpallur fajtor për veprën penale në bashkëkryerje 

ngacmimi nga neni 186 par.1 dhe 4 të KPRK-së dhe i ka gjykuar secilin me dënim me gjobë në 

lartësi prej 1200 ( një mijë e dy qind) €. Të dënuarit janë obliguar në pagesën e paushallit 

gjyqësor secili në shumë prej nga 100 €, si dhe nga 50 € në fondin për kompensimin e viktimave 

të krimit, kurse e dëmtuara, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil.  



2 

 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin PA.1nr.336/2019 të datës 21.05.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të të dënuarve dhe përfaqësuesit të palës së 

dëmtuar dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

         Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit A.K., av. Z.G., nga Istogu, 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 për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e kundërshtuara 

dhe çështjen ta kthej në gjykatën e shkallës së parë në rivendosje. 

 

         Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

          Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.141/2019 të datës 05. 

07.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

         Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

         Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, pasi që është i 

paqartë jo konkret dhe në kundërthënie me vetveten dhe përmbajtjen e provave të administruara. 

Për më tepër arsyetimi i theksuar përmban arsyetim të pamjaftueshëm dhe jo i qartë të fakteve 

vendimtare lidhur me ekzistimin apo jo të veprës penale në raport me të dënuarin A.K. 

 

         Gjykata e shkallës së parë nuk ka zbatuar dispozitën e nenit 7 dhe 8 të KPPK-së 

përkatësisht nuk ka vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të saktë faktet e rëndësishme për marrjen e 

vendimit të ligjshëm, por është bazuar vetëm në supozime. Për më tepër nuk janë vlerësuar 

provat e administruara në ndërlidhje reciproke njëra me tjetrën dhe pastaj të zbatoj parimin in 

dubio pro reo dhe të vendoset në favor të të dënuarit. Pretendohet se në rastin konkret nuk janë 
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përmbushur elementet e veprës penale përkatësisht nuk është vërtetuar dashja e të dënuarit për ti 

shkaktuar dëm të dëmtuarës.  

 

         Më tutje pretendohet edhe në shkeljet e ligjit penal përkatësisht dispozitës së nenit 3 par.2 

të KPRK-së, pasi që nuk është zbatuar parimi se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e veprës penale 

ka qenë dashur të interpretohen në favor të të dënuarit.  

 

          Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

         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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

          kërkesa nuk është e bazuar. 

 

         Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit, 

është i pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk përmbajnë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal siç pretendohet. 

 

          Arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është i qartë dhe konkret dhe është 

bazuar në provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe duke u bazuar në këto prova është 

vërtetuar se në veprimet e të dënuarve janë manifestuar të gjitha elementet objektive dhe 

subjektive të veprës penale në bashkëkryerje ngacmimi nga neni 186 par.1 lidhur me par. 4 të 

KPRK-së. Me këtë rast duke u bazuar në dëshminë e dëshmitares – të dëmtuarës T.B.-Gj., është 

vërtetuar se të dënuarit përmes rrjetit social facebook kanë dërguar foto dhe komente fyese në 

drejtim të kësaj dëshmitare dhe atë duke përdorur llogarinë e falsifikuar duke u identifikuar në 

adresë elektronike si “T..-..”.   

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoi se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe 

të plotë ka zbatuar dispozitën e nenit 7 dhe 8 të KPPK-së dhe me këtë rast duke pasur parasysh të 

gjitha provat e administruara ka gjetur se në veprimet e të dënuarit A.K., është manifestuar 

dashja për të kryer këtë vepër penale pasi që i dënuari ka qenë i vetëdijshëm për veprën e tij dhe 
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ka dëshiruar kryerjen e saj, ashtu që duke u bazuar në veprimet e tij përkatësisht shpërndarjen e 

shkrimeve dhe fotografive të ndryshme në rrjetin social ka dëshiruar kryerjen e veprës penale 

dhe përmes veprimit të tij është e qartë se është shkaktuar shqetësim tek e dëmtuara dhe si pasojë 

e publikimit të shkrimeve dhe fotografive ka ardhur edhe deri e prishja e martesës mes të të 

dëmtuarës dhe bashkëshortit të saj. 

 

        Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljen e 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. 

       

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Pml.nr.192/2019, më datë 20 gusht 2019 

 

 

  B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

    Bujar Balaj                                                                                                       Nesrin Lushta 


