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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të dënuarit F.K. nga fshati D., me 

banim në fshatin R. e U. - komuna e D., për shkak të veprës penale kanosja parashikuar me nenin 

185 par.2 të Kodit Penal të republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën 

për mbrojtje të ligjshmërisë të ushtruar nga mbrojtësit të të dënuarit, av. Qerim H. Ferizi nga 

Deçani, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Deçan - 

Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.99/2019 të datës 25.08.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës - Departamenti i Përgjithshëm PAl.nr.1241/2021 të datës 10.11.2021, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më datë 01.03.2022, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit F.K. 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Deçan - Departamenti 

i Përgjithshëm, P.nr.99/2019 të datës 25.08.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti i Përgjithshëm PAl.nr.1241/2021 të datës 10.11.2021. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

        Gjykata Themelore në Pejë - Dega në Deçan - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.99/2019 të datës 25.08.2021, të akuzuarin F.K. për shkak të veprës penale kanosja 

parashikuar me nenin 185 par.2 të KPRK, e ka shpallur fajtorë dhe e ka gjykuar me dënim me 
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kusht duke ia caktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër 

penale.   

 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti i Përgjithshëm, me 

aktgjykimin PAl.nr.1241/2021 e datës 10.11.2021 e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e  

mbrojtësit të të akuzuarit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i të 

dënuarit, av. Qerim H. Ferizi, për shkak të shkeljes së dispozitave të të procedurës penale, me 

propozim që të aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e bazuar, të ndryshohen apo të 

anulohen aktgjykimet e kundërshtuara dhe lënda të kthehet në rivendosje në gjykatën e shkallës 

së parë. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.19/2022 e datës 

19.01.2022, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit 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 kërkesë për mbrojtje 

të ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

        - kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

        Mbrojtësi i të dënuarit në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë thekson se si mund t’i 

besohet dëshmitarit të vetëm të çështjes P., kur ai haptazi deklaron se raportet me vëllain F. i ka 

të këqija e me vëllain N. raportet i ka të mira. Nuk mund t’i besohet dëshmisë së vetme të 

dëshmitarit të kësaj çështje dhe se ky dëshmitarë as që ka mundur të thirret në këtë cilësi pasi që 

sipas nenit 127 par.1 nënpar.1.2 të KPPK, dëshmitari është në vijë të drejtë të gjinisë së gjakut 

me të pandehurin dhe nuk mund të jetë i besueshëm pasi që dëshmon për konfliktin në mes 

vëllezërve të tij. Sipas nenit 262 par.1 dhe 2 të KPPK gjykata nuk mund ta  shpallë fajtorë të 

pandehurin duke u bazuar apo mbështetur vetëm në deklaratën e një dëshmitari. Mospajtimet e 

tani të dënuarit me vëllezërit e tij janë rrjedhojë e mos shqyrtimit të trashëgimisë, po ashtu edhe 

për zhvendosjen e shenjave (shufrave) të cilat i kishte vendosur Zyra Kadastrale. Ka vërejtje 

edhe për faktin se të dëshmitari vazhdimisht ka theksuar se ka kaluar kohë e gjatë dhe se nuk i 

kujtohet rasti si dhe nuk e ka ditur kohën se kur është kthyer nga tubimi në fshatin G.  

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet nga kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë nuk janë të bazuara.  

 

        Gjykata Supreme konstatoi se qëndron fakti se:  i dëmtuari me të pandehurin janë vëllezër 

dhe se raportet nuk i kanë të mira shkaku i çështjes pronësore (trashëgimisë) të pazgjidhur. Po 

ashtu qëndron edhe fakti se dëshmitari - vëllai i tyre P.K. ka theksuar se me tani të dënuarin nuk 

ka raporte të mira. Mirëpo nuk qëndron pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit se deklarata e 
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dëshmitarit të vetëm – vëllait të tyre është marrë në kundërshtim me dispozitën e nenit 127 par. 

1 nën par. 1.2 të KPP ngase sipas procesverbalit të shqyrtimit gjyqësorë të datës 29.07.2021 

dëshmitari në fjalë është njoftuar lidhur me lirimin nga dëshmia konform nenit 127 par.1 

nënpar.1.2 të KPPK, mirëpo dëshmitari ka deklaruar se e kupton këtë të drejtë dhe se dëshiron 

të japë dëshmi.  

 

        Nuk është i bazuar pretendimi i mbrojtjes se dëshmitari vazhdimisht ka theksuar se ka 

kaluar kohë e gjatë dhe se nuk i kujtohet rasti, gjithnjë referuar procesverbalit të shqyrtimit 

gjyqësorë të datës 29.07.2021, ai vërtet ka deklaruar se ka kaluar një kohë e gjatë nga koha kur 

ka ndodhur rasti mirëpo, pas dakordimit që të lexohen deklaratat e tij ai ka theksuar se janë 

deklaratat e tij, se i kujtohen dhe se qëndron edhe sot pranë atyre deklarimeve.  

 

        Po ashtu, nuk është i bazuar as pretendimi i mbrojtjes se konform nenit 262 par.1 dhe 2 të 

KPPK gjykata nuk mund ta shpallë fajtorë të pandehurin duke u bazuar apo mbështetur vetëm 

në deklaratën e një dëshmitari sepse gjykata e shkallës së parë deri te gjendja faktike e drejtë dhe 

e ligjshme ka ardhë pas administrimit të provave materiale dhe formale dhe atë nga foto 

dokumentacioni në shkresat e lëndës, dëshmisë së të dëmtuarit N.K. dhe dëshmitarit P.K. I 

dëmtuari ka deklaruar se me të pandehurin janë vëllezër dhe raportet nuk i kanë të mira për 

çështjet pronësore, ndërsa ditën kritike tani i dënuari i ka thënë: “ti heqi vesht, ti hiqi syt, të rjepi 

krejt dhe të varri në lis ku të shohin gruaja dhe fëmija”, e të cilat fjalë tek i dëmtuari kanë 

shkaktuar frikë dhe shqetësim. Për të ekzistuar vepra penale e kanosjes nuk është e nevojshme 

ndonjë veprim apo mosveprim tjetër që të ndërmerret nga kryesi e as ndaj personit të cilit i 

drejtohet kanosja. Pra, vetë kanosja si e tillë është e inkriminuar nga se pretendohet se sulmohet 

integriteti trupor i personit të kanosur me qëllim që t’i shkaktohet frikë apo ankth. Deklara e tij 

kishte mbështetje edhe nga dëshmitari P.K. i cili po ashtu është vëlla i të dënuarit dhe i cili ka 

deklaruar se me të dënuarin nuk ka raporte të mira po ashtu për çështje pronësore, dhe se bazuar 

në këto dy dëshmi dhe në shkresat tjera të lëndës pa mëdyshje është vërtetuar se në veprimet e 

tani të dënuarit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale për të cilën është shpallur fajtorë 

dhe është dënuar me dënim të kushtëzuar.  

 

        Me qenë se kjo gjykatë nuk gjeti shkelje të dispozitave të procedurës penale dhe se në dëm 

të të dënuarit nuk ishte shkelur ligji penal, kjo gjykatë refuzoi si të pabazuar kërkesën për 

mbrojtjen e ligjshmërisë dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.26/2022, më datë 01.03.2022 

 

B. Profesionale,                                                                                              Kryetarja e  kolegjit, 

Qefsere Berisha                          Nesrin Lushta 


