
 1 

Pml.nr.4/2019 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 
kryetare, Nesrin Lushta e Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 
Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit F.B. nga fshati R., komuna 
e S., për shkak të veprës penale  lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 390par.1 të 
KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të dënuarit të paraqitur 
kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj  
P.nr.125/2017 të datës 25.01.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 
PA1.nr.345/2018 të datës 26.10.2018, në seancën e mbajtur më datë 04.02.2019 mori 
këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

       Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të dënuarit F.B., ndryshohen 
aktgjykimit i Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj P.nr.125/2017 i 
datës 25.01.2018 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.345/2018 i 
datës 26.10.2018, ashtu që i dënuari 

 
lirohet nga akuza  

 
se më datën 01.03.2016, te zyra policore në stacionin policor në S., bënë lajmërim të 
rremë, për të hetuar apo ndjekur një rast penal edhe atë në drejtim të veprës penale 
kanosja nga neni 185 të KPK, kundër personit N.P. dhe atë kinse N.P., më datën 
29.02.2016, e ka kërcënuar dhe ka penguar me automjetin e tij, duke ia zënë derën në 
parking, kur prej automjetit të tij, me gjeste me duar, ka zbrit në tokë dhe e ka 
kërcënuar, duke bërë lëvizje të ndryshme, por nuk i ka dëgjuar fjalët se F., ishte brenda 
në automjetin e tij se bashku me djalin, pasi që xhamat e automjetit kanë qenë të 
mbyllur, lidhur me këtë pretendim të F.B., në stacionin policor në S., pas hetimit të rastit, 
ka ushtruar kërkesë për zhvillimin e procedurës kundërvajtëse me numër të rastit ...-BF- 
... të datës 18.10.2016, në kuptim të nenit 198 al.1 pika 2 të Ligjit mbi RQP, ndërsa 
Gjykata Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj - Divizioni i Kundërvajtjes bie 
aktvendimin K.nr.5034/2016 me të cilin pezullohet procedura kundërvajtse ndaj të 
dyshuarit N.P., dhe atë pas vlerësimit të provave të nxjerra dhe për shkak të 
pamundësisë së vërtetimit të gjendjes faktike dhe atë në mungesë të provave, ndërsa i 
dëmtuari N.P., pretendon se i pandehuri F., me qëllim e kishte sajuar këtë ngjarje dhe 
kishte bërë lajmërim të rrem, 
        -me çka kishte për të kryer veprën penale lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 
390 par.1 të KPK. 
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        Shpenzimet e procedurës penale bijnë në barë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 
 
        Për realizimin e kërkesës pronësoro juridike i dëmtuari N.P., udhëzohet në kontest 
civil.  
 
 

A r s y e t i m  
 
 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj  
P.nr.125/2017 të datës 25.01.2018, i dënuari F.B. është shpallur fajtor për veprën 
penale lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 390 par.1 të KPK dhe është gjykuar me 
dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro të cilin është obliguar të paguaj në 
afat prej 30 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, e në rast të mospagimit i njëjti do 
të zëvendësohet me dënim burgimi sipas nenit 46 par.3 të KPK. Është obliguar të 
paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në afat prej 15 ditësh 
nga plotfuqishmëria e aktgjykimit ndërsa për realizimin e kërkesës pronësoro juridike, i 
dëmtuari është udhëzuar në kontestin civil.  

 
        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin 
PA1.nr.345/2018 të datës 26.10.2018, me të cilin është refuzuar si e pabazuar ankesat 
e mbrojtësit të dënuarit dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  
 
        Kundër këtyre aktgjykimeve i dënuari ka paraqitur kërkesë për mbrojtën e 
ligjshmërisë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 
shkeljes së ligjit penal, me propozim që të ndryshohen dhe ai të lirohet nga akuza ose 
të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

 
        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.4/19 të datës 17.01.2019. ka 
propozuar që kërkesa 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, vlerësoi pretendimet në 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 
        -kërkesa është e bazuar.   

 
        Nga shkresat e lëndës dhe nga aktgjykimi i shkallës së parë rrjedh se i dënuari 
F.B., në stacionin e policisë në Skenderaj, ka paraqitur të dëmtuarin N.P. për atë se ai 
më datën 29.02.2016, e ka kërcënuar dhe penguar me automjetin e tij duke ia zënë 
derën në parking dhe  prej automjetit të tij, me gjeste me duar, ka zbrit në tokë dhe e ka 
kërcënuar, duke bërë lëvizje të ndryshme, por i dënuari F., nuk i ka dëgjuar fjalët që i 
kishte thënë, sepse ka qenë në automjet e xhamat e automjetit kanë qenë të mbyllur. 
Sipas përshkrimit të dhënë në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë, i dënuari me 
këtë rast ka bërë lajmërim të rrem, për të hetuar apo ndjekur një rast penal, në drejtim 
të veprës penale kanosje nga neni 185 të KPK, ndërsa sipas kërkesës së Policisë për 
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zhvillimin e procedurës kundërvajtse, Gjykata Themelore në Mitrovicë - Dega në 
Skenderaj - Divizioni i Kundërvajtjes ka marrë aktvendimin K.nr.5034/2016 me të cilin 
pezullohet procedura kundërvajtse ndaj të dyshuarit N.P., në pamundësi të vërtetimit-në 
mungesë të provave, se është prishur rendi dhe qetësia publike.  
 
         Gjykata e shkallës së parë ka gjetur dhe këtë e ka vërtetuar edhe gjykata e 
shkallës së dytë, se i dënuari ka bërë lajmërim të rrem, siç kërkohet me dispozitën e 
nenit 390. par 1.të KPK, duke u bazuar në rend të parë në  aktvendimin e Gjykatës 
Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj - Divizioni i Kundërvajtjes K.nr.5034/2016 
të datës 11.07.2017 i cili u cek më lartë dhe deklaratën e të dëmtuarit N.P., dhe duke 
vlerësuar se mbrojtja e të dënuarit i cili ka mohuar lajmërimin e rrem, nuk ka qenë në 
përputhje me këto prova. 
 
        Gjykata Supreme gjeti se është i bazuar pretendimi në kërkesën për mbrojtje të 
ligjshmërisë se me këto aktgjykime në dëm të dënuarit është shkelur ligji penal, shkelje 
kjo nga neni 385 pika 4 të KPPK, sepse me aplikimin e drejt të ligjit penal ai duhet të 
lirohet nga akuza. 
 
        Në kërkesë ceket se për të ekzistuar vepra penale për të cilën i dënuari është 
shpallur fajtor, duhet të përmbushen elementet qenësore të saj, të cilat precizohen në 
nenit 390 par.1 të KPPK. 
 
        Gjykata Supreme konstatojë se veprën penale lajmërimi apo kallëzimi i rrem nga 
neni 390 par.1 të KPK e kryen “kushdo që benë lajmërimin e rremë te personi zyrtar të 
ngarkuar me detyrën për të hetuar apo ndjekur, se personi i caktuar ka kryer vepër 
penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke ditur se personi i tillë nuk është kryesi”. 
Andaj, elementi më i theksuar-element qenësor i kësaj vepre penale, është lajmërimi jo 
të personit të vërtet por personit tjetër, si kryes të veprës penale, ndërsa në rastin 
konkret i dënuari e ka lajmëruar personin e saktë. Elementi i dytë është lajmërimi i 
veprës penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe ky element është anashkaluar 
edhe nga gjykata e shkallës së parë edhe ajo e shkallës së dytë. Andaj, si provë se një 
person ka bërë lajmërim të rrem në frymën e kësaj dispozite, duhej të administrohej si 
provë aktgjykimi i gjykatës penale, me të cilin personi i lajmëruar, është liruar nga akuza 
për lajmërimin e rrem për veprën penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, e në rastin 
konkret si provë është administruar aktvendimi i marrur në procedurën për kundërvajtje. 
Duhet të theksohet se lajmërimi i personit jo të saktë por personit tjetër, nuk ceket as në 
dispozitivin e as në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së parë, ndërsa edhe pse në 
këtë dispozitiv ceket se i dënuari e ka lajmëruar të dëmtuarin për veprën penale të 
kanosjes nga neni 185 të KPK, rezulton se kundër tij nuk është zhvilluar procedurë 
penale por procedurë për kundërvajtje. 
 
        Gjykata Supreme konstatojë se në aktgjykimet e kundërshtuara nuk ka pasur 
dyshime në saktësinë e fakteve të vërtetuara por me aplikimin e drejt të ligjit penal, i 
dënuari duhet të lirohet nga akuza, sepse veprës penale për të cilën është shpallur 
fajtor i mungojnë elementet e lartë cekura, që e përbëjnë të këtë vepër penale.  
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        Andaj, në bazë të nenit 438 par.1 pika 1 lidhur me nenin 364 pika 1 të KPPK, u 
vendos që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen si në dispozitiv, ndërsa vendimi 
për shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën pronësoro juridike bazohet në nenet 
453 dhe  463 par.3 të KPPK. 

 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
Pml.nr.4/2019, më datë 04.02.2019  

 
 

Procesmbajtësi,                                                          Kryetarja e kolegjit,  
   Bujar Balaj                                               Valdete Daka 


