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Pml.nr.29/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve I.M., për shkak të veprës penale të 

ricilësuar lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 pika 3.1 lidhur me par.1 pika 1.3 të KPRK 

dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par.1 të KPRK, të dënuarit V.V., për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 par.2 të KPRK, veprës penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope 

nga neni 275 par.1 të KPRK, veprës penale kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës 

ose bimëve të kanabisit nga neni 278 par.1 të KPRK si dhe veprës penale falsifikimi i 

dokumentit  nga neni 398 par.1 të KPRK, të dënuarit A.S., për shkak të veprës penale 

pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 të KPRK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit A.S., kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.151/2018 të datës 30.07.2019 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.486/2019 të datës 17.10.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 18.02.2020, 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.S., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.151/2018 të 

datës 30.07.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.486/2019 të datës 

17.10.2019. 

 

                                                               A  r  s  y  e t  i  m 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.151/2018 të datës 30.07.2019  

janë shpallur fajtor të dënuarit I.M., për veprën penale , lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 

pika 3.1 lidhur me par.1 pika 1.3 të KPRK dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK, të dënuarin V.V., për shkak të 

veprës penale lëndim i lehtë trupor  nga neni 188 par.2 të KPRK, veprës penale posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope nga neni 275 par.1 të KPRK, veprës penale 

kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit nga neni 278 par.1 të 

KPRK, si dhe veprës penale falsifikimi i dokumentit nga neni 398 par.1 të KPRK, dhe të 
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dënuarin A.S., për shkak të veprës penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 të KPRK, për 

të cilat vepra gjykata iu ka përcaktuar dënimet: 

        të dënuarit I.M., për veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 pika 3.1 lidhur 

me par.1.3 të KPRK të përshkruar në dispozitivin e I pika 1.1 të aktgjykimit dënimin me burgim 

në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK të përshkruar në dispozitivin e I pika 1.2 të 

aktgjykimit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, 

        të dënuarit V.V., për veprën penale sipas dispozitivit II pika 2.1 të aktgjykimit i ka shqiptuar 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, për veprën penale  të dispozitivit II 

pika 2.2 të aktgjykimit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe dënim me gjobë 

në shumë prej 1.000 €, sipas dispozitivit II pika 2.3 të aktgjykimit dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 1(një) viti, sipas dispozitivit II pika 2.4 të aktgjykimit dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 1(një) viti, andaj gjykata konform dispozitave nga neni 80 të KPRK, i gjykon: 

       të dënuarin I.M., e dënon me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) viteve e (3) 

muaj, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit në të cilin dënim 

do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 20.09.2017 e tutje. 

        të dënuarin V.V., e dënon me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim 

me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) € të cilat dënime do të ekzekutohen 15 ditë pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit në të cilat dënime do të llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 21.09.2017 e tutje. 

        të dënuarin A.S., për veprën penale sipas dispozitivit III të aktgjykimit me dënim me gjobë 

në shumën prej 2000 (dymijë) €, të cilën gjobë është i obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditësh 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, duke i llogaritur edhe kohen e kaluar në arrest shtëpiak nga 

data 20.09.2017 deri me datën 20.12.2017. 

        Nëse të dënuarit V.V. dhe A.S., nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën në tërësi, 

gjykata mund të zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim me burgim, duke i llogaritur një ditë 

burgim me çdo 20 € gjobë. Konform nenit 62 par.2 pika 2.6 lidhur me nenin 374 par.3 nenin 275 

par.3 dhe nenin 278 par.2 të KPRK të dënuarve I.M. dhe V.V., i shqipton dënimin plotësues 

konfiskimin si në vijim. Armën “C..Z..” e tipit ..-.. me numër serik 8.. e kal. 9x9 mm., një revole 

e tipit “C..”, prodhim “Z.” M../..” me nr.serik 3.., 3 maska,14 fishek të kalibrave të ndryshëm, dy 

fatrolla të armëve, substancë narkotike me peshë 15.47 gr, të llojit marihuan si dhe tre qese të 

substancave narkotike të llojit marihuan me peshë prej 205.33 gr., dy mulli për bluarjen e 

narkotikëve dhe një pajisje për tymosjen e narkotikut si dhe dy bimë narkotike të llojit kanabis në 

gjatësi prej 54 cm., e të cilat pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit do të shkatërrohen. Janë 

obliguar të dënuarit  I.M. dhe V.V., që në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe në emër 
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të paushallit gjyqësor të paguajnë secili veç e veç shumën prej nga 300 € ndërsa i dënuari A.S., 

shumën prej 50 €. 

        Konform nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPPK është refuzuar akuza.  

        Kundër të akuzuarit I.M., për veprat penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa 

autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 par.1 lidhur me nenin 

31 të KPRK dhe veprën penale kultivimi i bimës së hashashit shkurres së kokainës ose bimëve të 

kanabisit nga neni 278 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK dhe kundër të akuzuarit V.V., për 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve 

buxhetore të gjykatës. 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr. 486/2019 e datës 17.10.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe ankesat e mbrojtësve 

të dënuarve I.M., V.V. dhe A.S., kurse aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

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

të dënuarit, A.S. av. F.L. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale  nga neni 384 par.1 pika 1.12 lidhur me nenin 370 të KPPK, shkeljes së ligjit penal nga 

neni 385 të KPPK dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale kur shkeljet e tilla kanë 

ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta 

aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të liron të dënuarin nga përgjegjësia 

penale ose të anulon aktgjykimet dhe çështjen ta kthej në gjykatën e shkallës së parë në 

rivendosje. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.19/2020 e datës 

03.02.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë 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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

        Kërkesa nuk është e bazuar.  

 

         Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 

1.12 lidhur me nenin 370 të KPPK, ngase gjykata duhet të paraqet qartë dhe në mënyrë të plotë 

se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara. Gjykata 

gjithashtu në mënyrë të veçantë duhet të vlerësojë saktësinë e provave kundërthënëse, arsyet e 

mosmiratimit të propozimit konkret të palëve si dhe arsyet në të cilat është bazuar me rastin e 
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zgjidhjes së çështjeve juridike, veçanërisht me rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale 

dhe përgjegjësisë penale të të dënuarit, si dhe me rastin e zbatimit të dispozitave të caktuara të 

ligjit penal ndaj të dënuarit dhe veprës së tij penale. Gjykata ka bërë shkelje esenciale të 

dispozitave të lartëcekura ngase vet aktgjykimi është në kundërthënie në pjesën e arsyetimit ku 

konstatohet i dënuari A.S., ka nxitur përleshjen fizike. Sipas gjykatës së shkallës ë parë i dënuari 

A., ka nisur përleshjen jashtë objektit “F.” dhe me këtë rast i janë shkaktuar lëndime të rënda 

trupore I.M., një konstatim i cili sipas kërkesës  është i pabazë , sepse rrahja nuk mund të ndahet 

në sekuenca siç ka pretenduar gjykata, por duhet të shikohet si ngjarje, kurse i dënuari A., edhe 

pse në video incizim është parë duke goditur jashtë objektit të “F.”, I.M.in nuk paraqet veprim 

inkriminues, por reagim ndaj sulmit i cili ka filluar brenda dhe ka përfunduar jashtë. 

        

        Në kërkesë pretendohet se është bërë edhe shkelja e ligjit penal në dëm të dënuarit, janë 

cituar dispozitat e nenit 190 të KPK, për veprën penale pjesëmarrje në rrahje, duke u thirr në 

paragrafin 3 të këtij neni e cila dispozitë ka paraparë lirim nga përgjegjësia penale për personin i 

cili përfshihet në një rrahje për të mbrojtur veten. Më tej pretendohet se aktgjykimi është i 

përfshirë edhe me  shkeljet tjera të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit. 

  

        Pretendimet e mësipërme janë të pabazuara, ngase aktgjykimet nuk janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, as me shkelje të Kodit Penal, siç 

pa të drejtë pretendohet. Nuk qëndrojnë pretendimet nga kërkesa, se aktgjykimi është përpiluar 

në kundërshtim me nenin 370 të KPPK, për faktin se aktgjykimi del të jetë në të gjitha 

dimensionet në përputhje më këtë dispozitë ligjore,  ngase nuk ka asnjë kundërthënie as paqartësi 

sa i përket dispozitivit të aktgjykimit, dhe asnjë paqartësi në arsyetim të aktgjykimit, ngase, 

gjykata e shkallës së parë,  ka dhënë arsye të qarta,  për të gjitha faktet vendimtare,  që kanë të 

bëjnë me rrjedhën e ngjarjes  ku ka filluar ngjarja, kush e filloj si rrodhi ngjarja kush ishte i 

përfshirë dhe cilat pasoja rezultuan nga kjo ngjarje. Gjykata ka dhënë arsye se si i ka zgjedhur 

çështjet kontestuese. Në tërë këtë ngjarje, kontestuese del vetëm fakti se kush e filloi konfliktin 

dhe a mund të aplikohet paragrafi që përjashton kundërligjshmërinë përkatësisht par.3. i nenit 

190 të KPK, kur kemi të bëjmë me të dënuarin  A.S. Nga shkresat e lëndës , qartë rezulton se 

gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë përfundime të drejta kur ka konstatuar se edhe ky i pandehur 

ka konsumuar veprën penale,  për të cilën ai është deklaruar fajtor dhe është gjykuar, ngase në 

këtë ngjarje , me dy lëndime të rënda trupore,  u përfshinë katër persona, edhe pse ngjarja i ka dy 

pjesë  edhe atë : pjesa e parë rrahja brenda klubit të fitnesit dhe pjesa e dytë rrahja jashtë objektit, 

në dy pjesët ishte i përfshirë edhe i dënuari A. 

 

        Dalin të drejta dhe të ligjshme përfundimet e gjykatës së shkallës së parë, se në rastin 

konkret nuk janë plotësuar kushtet ligjore për aplikimin  e nenit 190 par.3.të KPK, në raport me 

të dënuarin A.S., ngase, në këtë ngjarje,  ky i dënuar, nuk ishte përfshi në rrahje për ta mbrojtur 

vetën e as për t’i ndarë të tjerët, por del nga dosja e çështjes, se ky i dënuar dhe i dënuari V.V., 

ishin ata që shkaktuan konfliktin, e që më pas implikoi në rrahje edhe të dënuarit tjerë I.M. dhe i 

akuzuari G.A., dhe për këto fakte gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të qarta dhe të 
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pranueshme edhe nga kjo gjykatë, për këtë arsye pretendimet e mbrojtësit, se ky i dënuar, në këtë 

ngjarje, ishte përfshirë pa fajin e tij, ku edhe vetë  pësoj lëndime të rënda trupore, janë të 

pabazuara. 

 

        Nuk qëndrojnë as pretendimet e mbrojtësit se aktgjykimi është i përfshirë edhe me  shkeljet 

tjera, ngase gjykata i ka proceduar dhe vlerësuar të gjitha provat relevante për vërtetimin e 

fakteve, si ato që i shkojnë në favor edhe ato që i shkojnë në dëm të dënuarit, andaj edhe në këtë 

drejtim dalin të pabazuara pretendimet nga kërkesa.  

 

        Për arsyet e cekura më lart, kërkesa e mbrojtësit të dënuarit  u refuzua si e pabazuar dhe në 

përputhje me dispozitën e nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                     GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

                                           Pml.nr.29/2020, më datë 18.02.2020 

 

B.profesional,                                                                                               Kryetarja e  kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                                                                           Nesrin Lushta 


