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        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

kryetare, Emine Mustafa dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

dënuarit N.Sh nga komuna e Gj., për shkak të veprës penale vrasje në gjendje të 

tronditjes së fortë mendore nga nenin 180 të KPK, mbajtja në pronësi, kontroll, posedim 

ose shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga nenin 374 par.1 të KPK dhe lëndimi i 

lehtë trupor nga nenin 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.1 të KPK, duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të 

dënuarit N.Sh, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Gjakovë 

PKR.nr.250/2013 datë 17.11.2016 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës – 

DKR PAKR.nr.150/2017 datë 24.04.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me  5 shkurt 

2018, morri ketë: 

 

             A K T GJ Y  K I M  

 

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

dënuarit N.Sh, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Gjakovë 

PKR.nr.250/2013 datë 17.11.2016, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës – 

DKR PAKR.nr.150/2017 datë 24.04.2017. 

 

     A  r s y e t i m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore – DKR në Gjakovë PKR.nr.250/2013 datë 

17.11.2016, i dënuari N.Sh është shpallur fajtor për shkak të veprës penale vrasje në 

gjendje të tronditjes së fortë mendore nga nenin 180 të KPK, mbajtja në pronësi, 

kontroll, posedim ose shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga nenin 374 par.1 të KPK 

dhe  lëndimi i lehtë trupor nga nenin 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.1 të KPK,  dhe 

pasi që më parë për secilën vepër i janë përcaktuar dënimet, është gjykuar me dënim 

unik me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) vitesh, në të cilin dënim i është llogaritur 

edhe koha e kaluar në paraburgim prej 11.03.2013 e tutje. 
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  Është shqiptuar edhe dënimi plotësues konfiskimi pushkës automatike AK-47 

me numër serik 02208, të prodhimit kinezë dhe një karikatorë me 19 fishek të kalibrit 

7.62x39mm. Është detyruar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj 

shumen prej 320 € në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Pala e 

dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil. Me 

të njëjtin aktgjykim, i pandehuri P.Sh, në pajtim me dispozitën e nenit 364 par.1 nën 

par.1.3 të KPPK, është liruar nga akuza për shkaka të veprës penale përdorimi i armesë 

apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPK.  

  Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.150/2017 datë 24.04.2017, me aprovimin e ankesës së palës së dëmtuar dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarës, ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, 

në pjesën gjykuese vetëm përkitazi me vendimin për dënimin ashtu që të dënuarit për të 

njëjtat  vepra penale i ka shqiptuar dënim me burgim unik në kohëzgjatje prej 11 vitesh.  

 Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit N.Sh, N. D, av. nga Gj., për shkak të shkeljeve esenciale të 

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

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim. 

 Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit nuk e konteston faktin se i dënuar ka kryer 

veprën penale të vrasjes së privilegjuar, si që është precizuar në dispozitiv të aktgjykimit 

të shkallës së parë. Në kërkesë potencohet se dispozitivi është ndërtuar bazuar në 

deponimet e dëshmitarit J.N, të dënuarit N. dhe P.Sh, të cilit në mënyrë identike 

përshkruajnë faktet vendimtare. Theksohet se është bërë shkelja e dispozitës së nenit 

360 par.2 të KPPK, sepse kjo dispozitë nuk e kufizon gjykatën për të bërë ricilësimin 

juridik të veprës penale, duke potencuar se në rastin konkret kemi të bëjmë me tejkalim 

të mbrojtjes së nevojshme, formë kjo e veprës penale që nuk ka dallim për sa i përket 

lartësisë së dënimit dhe kështu të dy gjykatat kanë shkelur dispozitën e nenit 73,74 dhe 

75 të KPK, sepse gjykata ka mund të zbusë dënimin nën minimumin e paraparë ligjor. 

Në fakt nga përmbajtja e kërkesës rezulton se mbrojtësi i të dënuarit aktgjykimet i 

kundërshton lidhur me vendimin për dënimin me që thekson se caktimi i dënimit brenda 

kufirit ligjor nuk paraqet një rregull absolut me që gjykata duke pasur parasysh rrethanat 

e kryerjes së veprës penale dhe gjendjen mendore të kryerësit të veprës, ka mundur që 

të zbusë dënimin nën minimumin e paraparë ligjor prandaj është shkelur neni 74 të 

KPK. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson si të pabazuara pretendimet nga kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë nga këto arsye: 
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 Nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se i dënuari 

N.Sh me aktakuzën e Prokurorit PP.nr.67/2013 datë 25.06.2013, është akuzuar për 

vepër penale vrasje nga neni 179 të KPK, mbajtja në pronësi kontroll ose në posedim të 

paautorizuar të armëve nga nenin 374 par. 1 dhe veprën penale lëndimi i lehtë trupor 

nga nenin 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.1 të KPK. 

  Prokurori i Shtetit të Kosovës, bazuar në provat e administruara  në shqyrtimin 

gjyqësor, ka bërë ricilësimin e veprës penale të vrasjes në veprën penale vrasje në 

gjendje të tronditjes së fort mendore nga nenin 180 të KPK, për të cilën vepër  gjykata 

të dënuarin e shpalli fajtor si dhe për dy vepra të tjera penale  si në dispozitiv të 

aktgjykimit të shkallës së parë, për të cilat vepra i ka shqiptuar dënimin unik me burgim 

në kohëzgjatje prej 7 vitesh. 

 Gjykata e Apelit të Kosovës, duke  aprovuar ankesën e Prokurorit të Shtetit dhe 

palës së dëmtuar, e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm përkitazi me 

vendimin për dënimin, ashtu që të dënuarit për veprën penale vrasje në gjendje të 

tronditjes së fortë mendore nga nenin 180 të KPK , i ka përcaktuar dënimin me burgim 

në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) vite e 6 (gjashtë) muaj ndërsa dënimet e përcaktuar me 

burgim për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim  të 

paautorizuar të armëve  nga neni 374 par.1 të KPK në kohëzgjatje prej 1 viti dhe veprën 

penale lëndimi i lehtë trupor nga nenin 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.1 të KPK, në 

kohëzgjatje prej 1 viti, i ka marr si të vërtetuar dhe me aplikimin e dispozitës së nenit 80 

të KPK, e ka gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 11 vitesh. 

  Edhe pse si bazë  juridike e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë qëndrojnë 

shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga referati i kërkesës nuk 

mundë të kuptohet se në çfarë dhe ku konkretisht manifestohen këto shkelje përveç që 

potencohet se është shkelur dispozita e nenit 360 par.2 të KPPK duke cekur se kjo 

dispozitë nuk e kufizon gjykatën për të bërë ricilësimin e veprës penale, mirëpo ky 

pretendim nuk është mbështetur me ndonjë arsyetim konkret. Andaj, gjykata ketë 

pretendim e refuzoj si të pabazuar e kufizuar me dispozitën e nenit 436 të KPPK, e cila 

dispozitë në paragrafin 1 parashikon se me rastin e vendosjes mbi kërkesën për 

mbrojtjen e ligjshmërisë, Gjykata Supreme e Kosovës kufizohet vetëm në verifikimin e 

shkeljeve ligjore në të cilat paraqitësi i kërkesë pretendon.  

Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform dispozitës së nenit 385 

par.5 të KPPK kur është fjala për vendimin për dënimin, shkelje e ligjit penal bëhet kur 

në marrjen e vendimit për dënimin, dënimin alternativ vërejtje gjyqësore ose në marrjen 

e vendimit për masën e trajtimit të detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të 

dobisë pasurore të fituar me vepër penale, gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore.  
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Ne rastin konkret, gjykata e shkallë së parë, të dënuarit i ka shqiptuar llojin e 

dënimit të paraparë për këtë vepër penale. Vlen të theksohet se  gjykata ka  diskrecion 

që në çdo rast konkret, varrësisht nga rrethanat e vlerësuara për matjen e dënimit të 

përcktoj dënimin brenda kufijve  ligjore siç në këtë rast, drejt kan  vepruar. Prandaj,  nga 

kjo rrjedhe se nuk mund të aprovohet pretendimi nga kërkesa, se në rastin konkret 

është shkelur  ligji penal. 

Në rast se nuk është fjala për këtë shkelje, vendimi për dënimin me këtë mjet të 

jashtëzakonshëm juridik, mund të kundërshtohet vetëm nëse kjo pjesë e aktgjykimit 

është marr me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila do të mund 

të ndërlidhej me mungesën ose paqartësitë e arsyeve lidhur me vendimin për dënimin, 

mirëpo, në rastin konkret një pretendim i këtillë në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 

nuk është paraqitur. 

Nga sa u tha më sipër e në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK, u vendos 

si në dispozitiv të ketij aktgjykimi. 

 
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Pml.nr.210/2017, më 5 shkurt 2018 
 
 

Procesmbajtës,                                  Kryetare e kolegjit, 
     Bujar Balaj                                          Valdete Daka 

  


