
1 

 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Pml.nr.341/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, 

kryetar Agim Maliqi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit B.N., për shkak të veprave penale: 

pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 të KPRK-së dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i dënuarit, kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Gjilan- Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.176/2018 të datës 

07.02.2020 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.208/2020 të datës 

16.07.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 23 dhjetor 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 

B.N. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan- Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.176/2018 të datës 07.02.2020 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.208/2020 të datës 16.07.2020. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

Gjykata Themelore në Gjilan- Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.176/2018 të datës 07.02.2020, e ka shpallur fajtor të dënuarin B.N., për shkak të veprës 
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penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzetë) ditë, kurse për veprën mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së e ka gjykuar me dënim me 

gjobë në lartësi prej 1000 (njëmijë) €, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 19.08.2018 deri me datë 19.09.2018. I dënuari është obliguar në pagesën 

prej 50 €, në emër të paushallit gjyqësor dhe shumën prej 50€, në fondin për kompensimin e 

viktimave të krimit. 

 Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.208/2020 të datës 16.07.2020, ka 

miratuar si të bazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe përfaqësuesit të palës së 

dëmtuar dhe ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë vetëm përkitazi me 

vendimin për dënimin ashtu që për veprën penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 të 

KPRK-së e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, në të cilin 

dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 19.08.2018 deri me datë 

19.09.2018. Pjesa tjetër e aktgjykimit ka mbetur e paprekur, kurse ankesa e mbrojtësit të të 

dënuarit është refuzuar si e pabazuar. 

Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

i të dënuarit av. E.A. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshohen aktgjykimet e kundërshtuara dhe i dënuari 

të lirohet nga akuza ose ti shqiptohet dënim me gjobë apo dënim burgimi me kusht ose 

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

shkallës së parë. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresat KMLP.II.nr.187/2020 e datës 

16.12.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 



3 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit, thekson se gjatë zhvillimit të procedurës penale 

gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.6 dhe 7 të KPPK-së, pasi që në arsyetimin e 

aktgjykimit nuk kanë paraqitur arsye për çdo pikë të saj, kurse arsyet e paraqitura janë në 

kundërthënie me përmbajtjen e provave të shqyrtuara dhe veçanërisht për faktet e rëndësishme 

për vlerësimin e ekzistimit të elementeve qenësore që përbëjnë figurën e veprës penale të 

pjesëmarrjes në rrahje nga neni 190 par.1 të KPRK-së.  

 

Pretendohet se dy gjykatat e instancave më të ulëta në arsyetimet e aktgjykimeve të tyre 

nuk kanë paraqitur arsyet për veprimet përkatësisht kontributin e viktimës përkatësisht tani të 

ndjerit i cili ditën kritike me veturën e tij del para veturës së të dënuarit dhe pas ndaljes fillimisht 

i kanoset të dënuarit me fjalë të rënda dhe nënçmuese dhe me forcë tenton ta nxjerr nga vetura 

dhe pas kësaj i dënuari mbrohet me një shufër metalike, mirëpo të njëjtën nuk e përdorë pasi që 

aty arrin dëshmitari R.N. Nga kjo rrjedh se të dy aktgjykimet e kundërshtuara   janë marrë në 

shkelje të dispozitave të procedurës penale e në kundërshtim me dëshmitë e dëshmitarëve R.N. 

dhe G.H. 

 

Më tutje pretendohet se si rrjedhojë e shkeljeve të dispozitave të procedurës penale në 

mënyrë të gabuar janë zbatuar edhe e drejta materiale në rastin kur është vlerësuar se në veprimet 

e të dënuarit janë përmbushur elementet e figurës së veprës penale të pjesëmarrjes në rrahje nga 

neni 190 par.1 të KPRK-së, pasi që nuk është vërtetuar se i dënuari ka marrë pjesë në rrahjen e 

tani të ndjerit A.N., mirëpo i ndjeri e kishte provokuar të dënuarin me fjalë të rënda fyese dhe 

nënçmuese dhe nga fakti se tani i ndjeri ka qenë më i zhvilluar fizikisht dhe në moshë më të re, 

atëherë i dënuari vetëm është mbrojtur, mirëpo pas ndarjes së tyre ka arritur djali i të dënuarit 

A1.N1. dhe nga distanca me pushkë të gjuetisë e vret tani të ndjerin A.N. Ashtu që i dënuari 

vetëm se ka qenë në vendin e ngjarjes dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim ndaj të ndjerit dhe me 

këtë nuk janë realizuar elementet e kësaj vepre penale për të cilën është dënuar, andaj i  njëjti do 

të duhet të lirohet nga akuza. Mirëpo nëse vlerësohet se në veprimet e të dënuarit ekzistojnë 

elementet e kësaj vepre penale, atëherë ndaj të dënuarit të shqiptohet një dënim më i butë ngase 

ekzistojnë rrethana për zbutjen e dënimit dhe atë pasi djali i të dënuarit është në vuajtje të 
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dënimit  dhe djali tjetër i tij është në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë e djegies nga rryma 

dhe familja e të dënuarit jetojnë në gjendje të varfër ekonomike.   

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

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 është e pabazuar. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit 

janë të pabazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 

 

Nuk janë të bazuara pretendimet e paraqitura në kërkesën e mbrojtësit të të dënuarit se 

aktgjykimet e kundërshtuara janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.6 dhe 7 të KPPK-së, meqë në 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë paraqitur arsye për secilën pikë të saj, dhe për më 

tepër, gjatë shqyrtimit gjyqësor janë dëgjuar dëshmitarët relevantë për zbardhjen e rastit 

përkatësisht dëshmitarët R.N. dhe G.H., kurse me këtë rast është bërë vlerësimi objektiv i 

dëshmive të dëshmitarëve të dëgjuar dhe provave materiale dhe i cili arsyetim është pranuar edhe 

nga gjykata e shkallës së dytë.  

 

Me rastin e vlerësimit të pretendimeve përkitazi me përmbushjen e elementeve të figurës 

veprës penale, gjykata e shkallës së parë konkretisht në faqen e tetë të aktgjykimit ka dhënë arsye 

përkitazi me faktin se në rastin konkret ishin realizuar të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të 

veprës penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 të KPRK-së për të cilën i dënuari ishte 

shpallur fajtor dhe ishte dënuar. Pra ishte plotësuar elementi objektiv pasi që në rrahje kishin 

marrë pjesë më tepër se dy persona dhe se ishte shkaktuar vdekja e tani të ndjerit A.N. dhe po 

ashtu edhe elementi subjektiv meqë i dënuari kishte qenë i involvuar në këtë rrahje të shkaktuar, 

andaj, Gjykata Supreme e Kosovës, vëren se arsyet e theksuara në aktgjykimet nga ana e dy 
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gjykatave të instancave më të ulëta mjaftueshëm kanë arsyetuar përgjegjësinë penale të të 

dënuarit dhe posaçërisht pjesëmarrjen e të dënuarit në rrahje. 

 

Duke vlerësuar pretendimet e theksuara përkitazi me shkeljen e ligjit penal, përkatësisht 

faktin se gjykatat e dy instanacave më të ulëta me rastin e shqiptimit të dënimit nuk kanë marrë 

parasysh rrethanat lehtësuese, Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoj se të dy gjykatat respektive 

në mënyrë të drejtë kanë zbatuar ligjin penal dhe të dënuarit i kanë shqiptuar dënimin e 

përcaktuar brenda kornizave të minimumit dhe maksimumit të dënimit të përcaktuar dhe bazuar 

në  dispozitën e nenit 385 par.5 të KPPK-së. Megjithatë kur është fjala për vendimin për dënim, 

shkelje e ligjit penal bëhet në rastet kur në marrjen e vendimit për dënim, dënim 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 veprën penale, gjykata ka tejkaluar 

kompetencat ligjore. Në rastin konkret drejt është aplikuar ligji penal, ashtu që pretendimi i të 

dënuarit i paraqitur në kërkesë se aktgjykimi është përfshirë në shkelje të ligjit penal nuk është i 

bazuar, dhe për më tepër, nuk është në kompetencë të Gjykatës Supreme të Kosovës shqyrtimi i 

lartësisë së dënimeve të shqiptuara por e rëndësishme është se me rastin e shqiptimit të dënimit 

nuk janë tejkaluar kompetencat ligjore, dhe arsyet e dhëna për vendimin për dënim, nuk janë të 

përfshira në shkelje procedurale. 

 

Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, megjithatë, bazuar në 

përmbajtjen e saj kanë dominuar pretendimet përkitazi me konstatimin e gabueshëm dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike. Mirëpo, bazuar në dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK-së, kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, andaj pjesa e kërkesës e paraqitur për këtë bazë është refuzuar si e 

pabazuar. 

Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.341/2020, më 23 dhjetor 2020 

B.profesional,                                                                                                Kryetari i kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                             Enver Peci 


