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NË EMËR TË POPULLIT 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit K.H., nga 

fshati M., komuna S., për shkak të veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm nga neni 375 par.2 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të 

ligjshmërisë, paraqitur nga i dënuari kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Mitrovicë 

– Dega Skenderaj, P.nr.88/2016 datë 25.9.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, PA.1.nr.1236/2017 datë 29.11.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur, më 30 

prill 2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y   K  I  M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit K.H. e 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj, 

P.nr.88/2016 datë 25.9.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PA.1.nr.1236/2017 datë 29.11.2017. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj, P.nr.88/2016 

datë 25.9.2017, i dënuari K.H. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.2 të KPK, dhe është 

gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 300 € të cilin dënim është i obliguar që ta 

paguajë në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

dënuari nuk kryen vepër tjetër penale në afat prej 2 (dy) vitesh. Nëse i dënuari nuk e 

paguan gjobën në afatin e përcaktuar nga gjykata atëherë dënimi me gjobë do të 

zëvendësohet me dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPK. I dënuari është 

obliguar që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 20 € dhe në 

emër të paushallit gjyqësor shumën prej 15 € e të cilat është i obliguar që të paguajë në 

afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

është udhëzuar në kontest të rregullt civil. Ndaj të dënuarit është shqiptuar dënimi 



2 
 

plotësues konfiskimi i pushkës së gjuetisë dy tytëshe me nr.serik 0012235 si mjet i 

kryerjes së veprës penale.  

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PA.1.nr.1236/2017 e datës 29.11.2017, ka refuzuar si të pabazuar ankesat e paraqitura 

ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar. 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur i 

dënuari K.H. për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.1 nënpar.1.8 dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe çështja t‘i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje. 

       Prokurori i Shtetit, me shkresën KLMP.II.nr.35/2018 e datës 7.3.2018, ka propozuar 

që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar nga i 

dënuari K.H.. 

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

e çështjes e në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, vlerësoi 

pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

       Në kërkesë i dënuari edhe pse pretendon se aktgjykimet janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.8 të 

KPPK, nuk potencon se cila është ajo shkelje konkrete dhe më tepër në kërkesë i 

referohet vërtetimit të gjendjes faktike. Më tutje pretendon se gjatë seancës gjyqësore 

nuk i është dhënë e drejta që të deklarohet lidhur me ngjarjen dhe se provat e  

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk janë elaboruar në arsyetim të aktgjykimit. Po 

ashtu, pretendon se deklaratat e dhëna nga të dëmtuarit H.K. dhe Z.K., kanë qenë në 

mospërputhje me njëra tjetrën dhe si të tilla nuk janë arsyetuar në aktgjykim andaj 

aktgjykimi është në kundërshtim me procesverbalet të cilat gjenden në shkresat e 

çështjes. Në kërkesë  i dënuari pretendon se nuk e ka kryer veprën penale dhe se është 

shkel ligji penal me vetë faktin kur është shpallur fajtor për veprën për të cilën nuk e ka 

kryer. 

       Gjykata Supreme duke vlerësuar pretendimet e potencuara dhe nga shkresat e 

çështjes gjen se në shqyrtimin e datës 22.9.2017 i dënuari në prezencën e  mbrojtësit të 

tij ka pasur mundësinë që të deklarohet dhe i njëjti e ka dhënë mbrojtjen e tij në tërësi 

dhe aq sa trupi gjykues ka konsideruar se është e nevojshme. Po ashtu, me shikimin   

në të njëjtin procesverbal vërtetohet se i dënuari ka dhënë edhe fjalën përfundimtare 

dhe se gjatë tërë procedurës i është dhënë mundësi që të bëjë pyetje palëve në 

procedurë si dhe të bëjë vërejtje konform dispozitave ligjore. Pra i dënuari në asnjë 

moment nuk ka qenë i privuar nga mundësia që të deklarohet lidhur me çështjen për të 

cilën ka qenë i akuzuar gjë që e bënë  të paqëndrueshëm pretendimin e cekur. Sa i 

përket gjendjes faktike gjykata nuk u lëshua në shqyrtim të këtij pretendimi meqë edhe 
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konform dispozitës së nenit 432 par.2 të KPPK, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm ose jo të potë të gjendjes 

faktike.  

       Kjo gjykatë gjen se në aktgjykimin e shkallës së parë dhe shkallës së dytë janë 

dhënë arsye ligjore për të gjitha faktet vendimtare në bazë të të cilave edhe është marrë 

vendimi e të cilat arsye i merr si të drejta edhe kjo gjykatë. Kështu në aktgjykimin e 

shkallës së parë janë dhënë arsyet për të gjitha faktet dhe provat dhe në bazë të cilave  

prova gjykata edhe ka marrë vendimin kur e ka shpallur fajtor të dënuarin për vepër 

penale të përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par.2 të KPK. Nga 

shkresat e çështjes nuk është kontestuese se ditën kritike më 19.2.2013  i dënuari pasi 

që paraprakisht me vete ka marrë pushkën dytytëshe ka shkuar në oborrin e shtëpisë 

së të dëmtuarit H.K., me pretekstin se dikush nga familja e tij ia kishte vjedhur pulat nga 

koteci dhe ia drejton pushkën me kërcënim “mos luaj se ju mi keni vjedhur pulat 

mbrëmë dhe nëse nuk mi ktheni deri në mbrëmje do t’iu vras të gjithëve”. Këto janë 

vërtetuar sidomos nga deklaratat e të dëmtuarit H.K. dhe Z.K., të cilët kanë dhënë 

deklaratat e tyre duke deklaruar se personi i cili ishte prezent në sallën e gjykimit është 

personi i cili atë ditë ka qenë në oborrin e shtëpisë së tyre për çka edhe më vonë e kanë 

njoftuar policinë dhe se pas kësaj edhe sipas zakoneve janë pajtuar me të dënuarin. Në 

këtë gjendje faktike të vërtetuar gjykata e shkallës së parë drejt ka aplikuar edhe ligjin 

penal kur të dënuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit 

të rrezikshëm nga neni 375 par.2 të KPK. Edhe gjykata e shkallës së dytë në 

aktgjykimin e vet i jep arsyet ligjore të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë lidhur me të gjitha 

faktet vendimtare.  

       Nga të gjitha këto që u thanë më lartë e meqenëse ndaj të dënuarit nuk është 

shkelur ligji penal kjo Gjykatë vendosi si në dispozititv të këtij aktgjykimi e konform 

dispozitës së nenit 437 të KPPK.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 
Pml.nr.51/2018, më 30 prill 2018 

 
 
 
Procesmbajtësi,                              Kryetare e kolegjit, 
   Bujar Balaj                         Nesrin Lushta 


