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         Pml.nr.202/2016 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha Boriqiq, 

kryetar, Emine Mustafa dhe Valdete Daka, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Mnire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarve F. B., V. 

H. dhe A. Sh., për shkak të veprës penale secili veç e veç moslajmërimi i veprave penale apo 

kryerësit të tyre nga neni 386 par.1 pika 1.6 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për 

mbrojtjen e ligjshmërisë, paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit F. B., kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda Pejë PKR.nr.24/2015 datë 05.01.2016, 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.208/2016 datë 10.06.2016, në 

seancën e mbajtur me 26 shtator 2016, morri këtë: 

 

A  K  T GJ  Y  K  I  M 

 

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

F. B., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda 

Pejë PKR.nr.24/2015 datë 05.01.2016, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.208/2016 datë 10.06.2016. 
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A  r  s  y  e  t i  m  i 

 

Me aktgjykimin e aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda 

Pejë PKR.nr.24/2015 datë 05.01.2016, të dënuarit F. B., V. H. dhe A. Sh., secili veç e veç janë 

shpallur fajtor për shkak të veprës penale moslajmërimi i veprave penale apo kryerësit të tyre nga 

neni 386 par.1 pika 1.6 të KPK, dhe për këtë vepër janë gjykuar secili prej të dënuarve me dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej nga 6 (gjashtë) muaj. Në dënimin e shqiptuar të dënuarit A. Sh., i 

është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 27.02.2015 gjer më 09.06.2015. Janë 

detyruar që secili veç e veç në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajnë shumën 

prej nga 100 €, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, të gjitha në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, pala e dëmtuar A. H., për realizimin e kërkesës 

pasuroro juridike është udhëzuar në kontest civil. 

Me të njëjtin aktgjykim sipas pikës II. në pajtim me dispozitën e nenit 363 par.1 pika 

1.1 të KPPK, është refuzuar aktakuza ndaj të pandehurit N. B., për shkak të veprës penale 

dhunimi nga neni 230 par.4 pika 4.2 lidhur me par.1 të KPK, sepse prokurori i rastit ka hequr 

dorë nga akuza, për shkak të vdekjes së të pandehurit. 

Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vendosur sipas ankesave të 

mbrojtësve të të dënuarve, ankesat i ka refuzuar si të pabazuara, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë e ka vërtetuar. 

Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit F. B., Sh. Sh. avokat nga Peja, i cili në kërkesë nuk ka specifikuar bazat 

ligjore të këtij mjeti juridik, ndërsa nga referati i kërkesës rezulton se aktgjykimet kundërshtohen 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal 

me propozim që kërkesa të aprovohet dhe të merret një aktgjykim meritor. 

Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.151/2016 datë 04.08.2016, 

ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke propozuar që e njëjta të 

refuzohet si e pabazuar. 
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Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes 

në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve nga kërkesa ka konstatuar se: 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit pretendon se aktgjykimet e kundërshtuara janë të 

përfshira nga shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, sepse janë bazuar në provë të 

papranueshme, mirëpo nuk specifikon se për  çfarë prove bëhet fjalë, nuk jep arsye, por vetëm 

konstaton “si mund të ketë vepër penale kur mjeti me të cilën kinse është tentuar të kryhet vepra 

penale nuk mund të përmendet sepse nuk paska emër?”, për të theksuar se kjo është në 

kundërshtim të nenit 384 par.1 pika 1.8 dhe 385 par.1 pika 1.2 të KPPK.  

Gjykata Supreme e Kosovës, i vlerëson si të pabazuara pretendimet e lartcekura nga 

këto arsyera: 

Siç rezulton nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara, i dënuari F. B., 

është shpallur fajtor për shkak të veprës penale moslajmërimi i veprave penale apo kryerësit të 

tyre nga neni 386 par.1 pika 1.6 të KPK, sepse ditën kritike me datë 19.09.2014, rreth orës 20:00 

në Burgun e Dubravës-Istog, në pavijonin nr.V-2 dhoma nr.3, së bashku me të dënuarit të tjerë 

V. H. dhe A. Sh., kanë qenë në dijeni për identitetin e kryerësit të veprës penale dhunimi në 

tentativë të kryer nga tani i ndjeri N. B. ndaj të dëmtuarit A. H.,  në dhomën e tyre ku së bashku 

kanë vuajtur dënimin, pra në prezencën e tyre është zhvilluar ngjarja e për këtë nuk e kanë 

informuar stafin përgjegjës të burgut. 

Në këtë çështje penale nuk kanë qenë kontestuese këto fakte: se i dënuari A. H. është 

sjellë në Burgun e Dubravës me 18.09.2014 ku është vendosur në vetmi, ndërsa të nesërmen 

ishte transferuar në dhomën ku ishin të dënuarit dhe tani i ndjeri N. Nuk ka qenë kontestues fakti 

se tek i dëmtuari A. nga eksperti i mjekësisë ligjore pas ekzaminimit fizik janë konstatuar 

dëmtimet trupore në formë të gërvishtjeve në regjionin e djathtë të jashtëm të gjoksit, nën 

sqetullën e djathtë dhe regjionin e majtë gluteal, kurse nga ekzaminimi i brendshëm anal, janë 

konstatuar enjtje në regjionin e vrimës anale, ndërsa nga fotodokumentacioni i rrobave të 

dëmtuarit-brekëve në anën e pasme janë të dukshme njollat me ngjyrë të kuqe dhe sipas ekspertit 

mjeko ligjor dr.N. U., dëmtimet janë të shkaktuara me mjet të huaj si rezultat i veprimit mekanik 
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të atij mjeti mirëpo emrin nuk mund të deklarojë, mirëpo përjashtohet mundësia e sëmundjes 

hemorroideve. Po ashtu sipas ekspertit përjashtohet veprimi i mjeteve të mprehta me maje ose 

mjete me kënde të cilat kanë mundur të shkaktojnë këtë dëmtim dhe me përgjegjësi të lartë 

deklaron se janë mjete pa kënde, maje dhe sipas të gjitha gjasave ishte mjeti në formë që janë 

përshtatur vrimës anale. Po ashtu nuk ka qenë kontestues fakti se të gjithë të dënuarit kanë qenë 

të pranishëm në dhomë pastaj gjatë gjithë kohës. Prandaj, sado që i dënuari përpiqej ta bindë 

gjykatën për vetë lëndimin e të dëmtuarit, mbrojtja e tij demantohet nga provat e administruara, 

në radhë të parë nga ekspertiza mjeko ligjore, deklarata e të dëmtuarit A. H., si dhe deklarata e 

mjekut të burgut, i cili ka pohuar se i dëmtuari është sjellë në spitalin e burgut rreth orës 22:00 

apo 23:00, është sjellë nga të tjerët në batanije, nuk ka ardhur në këmbët e veta dhe ishte i 

shqetësuar. 

Nuk qëndron pretendimi se aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira nga shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.8 të KPPK, për faktin se 

nga kërkesa nuk mund të kuptohet se ku qëndron ajo shkelje dhe nuk është e qartë për të cilat 

prova bëhet fjalë. Për këtë arsye Gjykata Supreme e Kosovës, ka konstatuar se kërkesa në këtë 

pjesë nuk mund të aprovohet sepse konform dispozitës së nenit 436 par.1 të KPPK, Gjykata 

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

Pjesa tjetër e kërkesës, i referohet shkeljes së ligjit penal të cilat sipas pretendimeve në 

kërkesë konsistojnë në atë se në rastin konkret me asnjë provë nuk është provuar se i dënuari F., 

ka kryer veprën penale për të cilën është shpallur fajtor.  

Mbrojtësi në kërkesë potencon se nuk është vërtetuar as ekzistimi i veprës penale të 

dhunimit në tentativë kështu që edhe Prokurori i rastit nuk ka mund të ricilësojë veprën penale 

dhe atë nga vepra penale të ndihmës në kryerjen e veprës penale të dhunimit nga neni 230 par.4 

pika 4.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 33 të KPK, për të cilën fillimisht kanë qenë të 

akuzuar, në veprën penale moslajmërimi i veprave penale apo kryerësve të tyre nga neni 386 

par.1 pika 1.6 të KPK, për të cilën i dënuari është shpallur fajtor. Kjo gjykatë vlerëson se në 

esencë këto pretendime ndërlidhen dhe gërshetohen me gjendjen e fakteve meqë potencohet se 

me asnjë provë nuk është vërtetuar ekzistimi i ndonjë nga veprat e lartë cekura penale, për çfarë 

në kuptim të dispozitës së nenit 432 par.2 të KPPK, nuk mund të ushtrohet ky mjet juridik. 
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Megjithatë, sipas vlerësimit të kësaj gjykate pretendimet e lartpërmendura nuk e vënë në 

dyshim gjendjen e fakteve të vërtetuara dhe aplikimin e ligjit penal siç më detajishtë është 

paraqitur në aktgjykimet e kundërshtuara madje edhe më lartë në këtë aktgjykim. 

Vlen të theksohet se zhvillimi i ngjarjes dhe cilësimi juridik i veprës penale të dhënë në 

aktgjykimin e shkallës së parë të cilin e ka konfirmuar edhe gjykata e shkallës së dytë është 

rezultat i vlerësimit të drejtë të provave të administruara, prandaj konkludimet e të dy gjykatave 

lidhur me fajësinë e të dënuarit dhe cilësimin juridik të veprës penale, për çfarë janë dhënë arsye 

të duhura faktike dhe juridike, si të drejta dhe të ligjshme i pranon edhe kjo gjykatë, pra drejt 

është aplikuar ligji penal. 

Nga arsyet e lartë cekura, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e pa 

bazuar dhe në kuptim me dispozitën e nenit 437 të KPPK është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    Pml.nr.202/2016 datë 26  shtator 2016 

 

 

Procesmbajtëse,      Kryetar i kolegjit, 

Minire Xhambazi      Nebojsha Boriçiq  

 


