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                   Pml.nr.50/2018 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, 

kryetare, Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesmëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit N.V.  nga Gj., për 

shkak të veprave penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike 

nga neni 198 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 

nënpar.1.4 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të 

paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit N.V., ushtruar  kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Gjilan P.nr.570/2016 datë 18.01.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës  

PA1.nr.389/2017 datë 18.01.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 14.05.2018, merr 

këtë: 

 

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit  N.V., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan P.nr.570/2016 datë 18.01.2017 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.389/2017 datë 18.01.2018. 

     

                                            A r  s  y  e  t  i  m  i 

 

       Gjykata Themelore në Gjilan me aktgjykimin P.nr.570/2016 dt. 18.01.2017, të dënuarin   

N.V.  e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare 

ose autorizimeve publike nga neni 198 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale lëndim i lehtë trupor  

nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së, dhe për veprën penale nga dispozitivi nën I të 
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aktgjykimit i ka shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 150 (njëqind e pesëdhjetë ) ditë, i 

cili dënim do të ekzekutohet pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. Me pëlqimin e të 

dënuarit dënimi me burg në kohëzgjatje prej 150 (njëqind e pesëdhjete) ditëve në pajtim me 

nenin 47 të KPRK i është zëvendësuar në dënim me gjobë në shumën prej 2000 (dymijë) €, të 

cilin dënim do ta paguaj në afat prej 90 dite pasi që aktgjykimi të bëhet i formës së prerë. Për 

veprën penale nën II të dispozitivit të aktgjykimit i ka shqiptuar dënimin me gjobë në shumën 

prej 500 (pesëqind) €, të cilin dënim i dënuari do ta paguaj në afat prej 60 dite nga dita kur 

aktgjykimi bëhet i formës së prerë.  I dënuari është obliguar të paguaj shumen  prej 2.500 

(dymijë e pesëqind) €. I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore- juridike është udhëzuar në 

kontest civil. Është obliguar i dënuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogaris 

përfundimtare të gjykatës si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 30 euro, të gjitha këto në afat 

prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.389/2017 

datë 18.01.2018 e ka refuzuar ankesën e  Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe ankesën e 

mbrojtësit të dënuarit N.V., ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar.  

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të 

dënuarit, pa e theksuar se për cilat baza është paraqitur kërkesa dhe pa paraqitur  ndonjë 

propozim konkret lidhur me këtë çështje. 

       Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit me 

parashtresën KMLP.nr.34/18 datë 06.03.2018, me propozim që kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë të refuzohet si e pa bazuar. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi të gjitha shkresat të çështjes 

konform dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

       Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit  nuk 

theksohet se për cilat baza është ushtruar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë.   
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       Nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë rezulton se mbrojtësi i të dënuarit në 

kërkesë në tërësi fokusohet në elaborimin e  çështjeve faktike, pretendime të cilat nuk mund të 

jenë bazë për këtë mjet të jashtëzakonshëm juridik konform dispozitës së nenit 432 par.2 të 

KPPK-së. 

       Gjykata nuk u lëshua fare në shqyrtimin e shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 të KPPK, sepse as nga referati e i kërkesës e as nga pretendimet nuk 

mund të konstatoj se për cilat shkelje bëhet fjalë, ndërsa konform nenit 436 par.1 të KPPK, me 

rastin e vendosjes mbi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, Gjykata Supreme kufizohet vetëm 

në verifikimin e shkeljeve ligjore në të cilat paraqitësi i kërkesës pretendon.  

       Nga arsyet e dhëna më sipër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e 

pabazuar dhe në kuptim të dispozitës së nenit 437 të KPPK, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit.  

 

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                      Pml.nr.50/2018, më datë 14.05.2018 

 

Procesmbajtës,                                 Kryetare e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                           Emine Mustafa  

 

 

 

 


