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Pml.nr.168/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare e kolegjit, Valdete Daka dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit F.U., nga fshati 

Zh., komuna e M., për shkak të veprës penale në vazhdim sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes 

së detyrës zyrtare nga neni 402 par.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke 

vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, të mbrojtësit të dënuarit, ushtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.259/2019 

datë 14.06.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1083/2021 datë 

02.12.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 5 maj 2022 morri këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit F.U., 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, 

P.nr.259/2019 datë 14.06.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PA1.nr.1083/2021 datë 02.12.2021. 

 

A  r s y e t i m 

        Gjykata Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin  

P.nr.259/2019 e datës 14.06.2021, ka shpallur fajtor të dënuarin F.U., për shkak të veprës penale 

në vazhdim sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 402 par.2 të 

KPRK-së, dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) viteve e në të cilën 

dënim i është llogaritur dhe koha e kaluar në paraburgim, nga datë 05.07.2019 deri me datë 

05.08.2019 dhe koha e kaluar në arrestin shtëpiak, nga data 09.08.2019 deri më datë 30.09.2019. 

I dënuari është obliguar që t’i paguaj shpenzimet e procedurës gjyqësore, sipas llogaris 
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përfundimtare të gjykatës dhe atë, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, në emër të 

taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 € si dhe në emër të ekspertizës 

mjeko ligjore shumën prej 20 €, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit. Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar në kontest 

të rregullt civil-juridik. 

        Me të njëjtin aktgjykim ndaj të dënuarit është refuzuar aktakuza për shkak të veprës penale 

kanosja nga neni 181 par.3 të KPRK-së, e konform dispozitës së nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të 

KPPK. Për ketë vepër penale shpenzimet e procedurës pedale i janë vënë në barrë mjeteve 

buxhetore të gjykatës.  

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1083/2021 të 

datës 02.12.2021, e ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit F.U., ashtu që ka ndryshuar 

aktgjykimin e shkallës së parë, vetëm sa i përket vendimin mbi dënimin dhe të dënuarit për 

veprën penale për të cilën është shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 

15 (pesëmbëdhjetë) muaj, ndërsa aktgjykimi në pjesët e tjera ka ngel i pa ndryshuar. 

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

dënuarit F.U., avokati Kadri Osaj nga Mitrovica, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të aprovohet si e bazuar kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen, ndërsa  çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje, apo të ndryshohen dhe i dënuari 

të lirohet nga akuza.  

        Prokurori i Shteti të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.106/2022 e datës 29.04.2022, 

ka propozuar që të refuzohet si e pabazë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të 

dënuarit F.U. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes, konform dispozitës së nenit 435 

par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet që dalin nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë konstatoi se: 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

        Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit F.U., avokati Kadri Osaj, pretendon se aktgjykimet janë 

të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika1.8 

të KPPK-së, e të cilat shkelje konsistojnë në faktin se aktgjykimi i shkallës së parë bazohet në 

prova të papranueshme konkretisht në dëshminë e dëshmitarëve - të dëmtuarve F.V. dhe B.B., 

sepse këto deklarata bijën në kundërshtim me nenin 259 par.2 të KPPK-së. Po ashtu, mbrojtja 

pretendon se aktgjykimi është i përfshirë edhe me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës  

penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, meqenëse dispozitivi është i pa qartë dhe bie 

në kundërshtim me arsyetimin dhe në arsyetim nuk janë dhënë arsye të mjaftueshëm ligjore 

ndërsa faktet dhe konkludimet nuk kanë mbështetje në provat e administruara sepse këto fakte u 

vërtetuan nga provat e njëanshme duke mos i marr parasysh përmbajtjen e shkresave ose të 

procesverbaleve. Më tutje mbrojtja pretendon se aktgjykimi bazohet në tërësi në deklaratat e 

dëshmitareve të cekur më lart të cilët janë zyrtar policor të cilët konsiderohen si të dëmtuar, edhe 

pse i kanë tejkaluar kompetencat e tyre dhe kanë ushtruar vetëgjyqësi pa autorizimin e Prokurorit 
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për të bërë kontrollin e shtëpisë së të dënuarit. Mbrojtësi, më tutje elaboron deklaratat e 

dëshmitareve tjerë dhe mënyrën si të njëjtat janë vlerësuar nga ana e gjykatës si dhe i referohet 

po thuajse në tërësi gjendjes faktike.  

        Sa i përket shkeljes së ligjit penal mbrojtja konsideron se në veprimet e të dënuarit nuk 

formohen elementet e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor meqenëse për t’u kryer kjo 

vepër kryerësi duhet të ketë motiv dhe dashje.  

        Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa si dhe duke u bazuar në shkresat e 

çështjes gjen se të dy aktgjykimet janë të qarta, të kuptueshme dhe janë në harmoni me vetveten 

dhe arsyetimin e dhënë si dhe mbështeten në prova të administruara dhe të vlerësuara  dhe në të 

janë paraqitur në mënyrë të qartë se në cilat fakte është bazuar aktgjykimi dhe për çfarë arsye 

ato fakte merren si të provuara ose si të pa provuara. Në arsyetim janë dhënë arsye të duhura 

ligjore dhe konkuldime të qarta për të gjitha faktet relevante lidhur me fajësinë e të dënuarit.  

Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet e cekura në kërkesë gjen se deklarata e 

dëshmitarëve-dëmtuarve  F.V. dhe B.B., janë marr konform dispozitës së nenit 125-128 të 

KPPK-së, ndërsa pretendimi se deklaratat e këtyre dëshmitareve janë prova qartazi  të 

parëndësishme apo thellësisht të pa mbështetshme dhe si të tilla janë të papranueshme, e konform 

nenit 259 të KPPK-së, meqenëse një provë apo informatë është thellësisht e pa mbështetshme 

nëse origjina e provës apo informatës është e pa njohur, bazohet në thashetheme apo në dukje të 

parë prova apo informata e pa mundshme ose e pabesueshme sipas nenit 19 par.1 nënpar.1.29 të 

KPPK-së, është i pabazuar sepse këto deklarata, janë deklarata të cilat janë marrë konform 

dispozitave të procedurës penale dhe janë nga dëshmitarët okular të cilët kanë qenë në vendin e 

ngjarjes dhe direkt janë ballafaquar me të dënuarin si dhe të njëjtat përputhen në tërësi njëra me 

tjetrën si dhe me provat materiale, raportet mjekësore të lëshuara nga institucionet kompetente.  

        Kjo gjykatë konsideron se referimi i mbrojtësit gjendjes faktike dhe vlerësimit të provave 

nga ana e gjykatës së shkallës së parë  nuk është bazë për ushtrimin e këtij mjeti juridik të 

jashtëzakonshme e konform nenit 432 të KPPK-së, andaj edhe nuk u lëshua në shqyrtim të të 

njëjtit. Edhe pretendimi se veprimet e policisë janë bërë në kundërshtim me dispozitat e nenit 6, 

69-83,104,105,107,110 dhe 111 të KPPK-së, të cilat zbatohen gjatë kontrollit dhe të cilat i 

referohen fillimit të hetimit formal, janë të pabaza, sepse në rastin konkret policia ka vepruar 

duke qenë në ndjekje të të dënuarit i cili i ka ikur ndalimit në pikën kontrolluese, si drejtues i 

motoçikletës, pa targa dhe pa helmete mbrojtëse për kokë, ku i njëjti ka refuzuar që të ndalet dhe 

me motoçikletë vrullshëm është nisur në drejtim të policit- të dëmtuarit Fatmir Voca, i cili ja ka 

dal të largohet dhe ta shmang goditjen e drejtpërdrejt, por megjithatë,  ka pësuar lëndime të lehta 

trupore, e për çka policia ka bërë kërkimin për të dhe i njëjti është gjet në fshatin Zh. i E., komuna 

e M. Gjatë arrestimit i dënuari, ka rezistuar e më të cilin rast ka lënduarin policin tjetër- të 

dëmtuarin B.B. Pra policia nuk ka pasur nevojë që të marrë autorizim për hetim të mëtutjeshëm, 

sepse në rastin konkret ka  vepruar sipas autorizimeve të cilat i ka , meqenëse i dënuari është 

vlerësuar si i pandehur në flagrancë, andaj edhe kanë reaguar duke i ndërmarr veprimet për 

kapjen e të njëjtit.  

        Fakti se deklarata e dëshmitarit B.B., është lexuar në shqyrtim gjyqësor edhe pse të dënuarit 

dhe mbrojtësit të tij nuk i është dhënë mundësia në asnjë fazë të procedurës ta sfidojnë të njëjtën 
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dhe leximi i dëshmisë së tij në polici është bërë pa pëlqimin e të dënuarit dhe mbrojtësit të tij, 

nuk qëndron meqenëse gjykata e shkallës së par ka dhënë arsyetim ligjor lidhur me ketë fakt. 

Pra, deklarata e dëshmitarit- të dëmtuarit B.b. është lexuar, e duke u bazuar në nenin 338 par.1 

nënpar.1.1 të KPPK-së, meqenëse i njëjti ka qenë i paarritshëm për gjykatën, ndërsa deklarata e 

tij nuk është prova e vetme mbi bazën e të cilën është marr vendimi mbi fajësinë e të dënuarit. 

        Sa i përket pretendimeve se ndaj të dënuarit është shkelur ligji penal, me faktin se i njëjti 

është shpallur fajtor edhe pse në kërkesë nuk janë dhënë shumë arsye se ku qëndrojnë shkeljet e 

ligjit penal, kjo gjykatë gjen se në gjendjen e vërtetuar faktike dhe në mënyrë të plotë dhe duke 

u nisur nga fakti se aktgjykimet nuk janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, drejt është zbatuar edhe ligji penal kur i dënuari është shpallur fajtor për 

veprën penale për të cilën edhe është gjykuar.  

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

të të dënuarit nuk ishte shkelur ligji penal, 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.168/2022, më 5 maj 2022 

 

Procesmbajtës,                                                                                   Kryetare e kolegjit,  

    Bujar Balaj                                                                                          Mejreme Memaj 

 


