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Pml.nr.75/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit S.C, për shkak të veprave penale 

kanosja nga neni 185 par.4 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 të dënuarit kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm P.nr.615/2018 të datës 13.05.2019 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti në Mitrovicë PA1.nr.1326/2019 të 

datës 27.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 08 prill 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 

S.C, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti i 

Përgjithshëm P.nr.615/2018 të datës 13.05.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës-Departamenti në Mitrovicë PA1.nr.1326/2019 të datës 27.12.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

Gjykata Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.615/2018 të datës 13.05.2019, të dënuarin S.C, e ka shpallur fajtor për veprën penale 

kanosja nga neni 185 par.4 të KPRK-së dhe e ka dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti, kurse për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së e ka dënuar dënim me gjobë në lartësi prej 550 (pesëqind 

e pesëdhjetë) €, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 

12.05.2018 deri me datë 12.07.2018. I dënuari është obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor në 
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shumë prej 40 €, si dhe 50 € në fondin për kompensimin e viktimave të krimit, kurse e dëmtuara, 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti në Mitrovicë, me aktgjykimin 

PA1.nr.1326/2019 të datës 27.12.2019, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të 

dënuarit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

i të dënuarit, av. M.D. nga M., për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të 

bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe të ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.43/2020 e datës 

16.03.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se në rastin konkret është shkelur dispozita e 

nenit 1 nënpar.2 të KPPK-së, dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës në të cilat është 

përcaktuar se “Me këtë Kod caktohen rregullat që garantojnë se asnjë person i pafajshëm nuk do 

të dënohet, ndërsa dënimi ose sanksioni tjetër penal mund t’i shqiptohet vetëm personit i cili ka 

kryer vepër penale sipas kushteve të parapara me Kodin Penal dhe me ligjet tjera të Kosovës në 

bazë të të cilave janë paraparë veprat penale sipas procedurës së zbatuar në mënyrë të drejtë 

dhe të ligjshme para gjykatës kompetente.” Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

gjithashtu pretendohet se është shkelur edhe neni 7 i KPPK-së në të cilin është garantuar se 

“Gjykata, prokurori i shtetit dhe policia të cilët marrin pjesë në procedurën penale detyrohen që 

saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të 
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ligjshëm dhe sipas dispozitave të parapara me këtë Kod, detyrohen që me vëmendje dhe me 

përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë të vërtetojnë faktet kundër të 

pandehurit si dhe ato në favor të tij, dhe para fillimit të procedurës dhe gjatë zhvillimit të saj t’i 

mundësojnë të pandehurit dhe mbrojtësit të tij shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që 

janë në favor të të pandehurit.” 

 

Pretendohet se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është shkelur neni 370 par.7 

i KPPK-së, pasi që sipas kësaj dispozite, gjykata në mënyrë të qartë dhe të plotë ka qenë dashur 

të konstatoj se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara dhe 

po ashtu veçanërisht të vlerëson saktësinë e provave kundërthënëse  dhe për çfarë arsye nuk i ka 

miratuar propozimin e palëve.  

 

Më tutje pretendohet se i dënuari armën automatike e kishte gjithmonë me vete për shkak 

të sigurisë së tij pasi që punon në pyll dhe fakti se është takuar me të dëmtuarën deri sa mbante 

armën nuk do të thotë se e kishte për të, dhe për më tepër, edhe me rastin e arrestimit nga ana e 

policisë armën e kishte me vehte. Mirëpo, armën asnjëherë nuk e kishte drejtuar kah e dëmtuara 

as me gjeste apo fjalë nuk kishte thënë se do ta përdorë dhe me këtë pretendohet se ka ardhur 

deri te kualifikimi i gabuar i veprës penale pasi që nuk është kontestuese siç është vërtetuar gjatë 

procedurës penale se i dënuari të dëmtuarës i është kanosur me fjalët “ nëse nuk e tërheq akuzën 

do ta djeg shtëpinë”, kurse i dënuari në asnjë moment nuk ka shfrytëzuar armën që ndaj të 

dëmtuarës të shkaktoj frikë. Gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar mënyrën dhe rrethanat 

në të cilat është kryer vepra penale e të cilat qartazi tregojnë se përgjegjësia e të dënuarit ishte e 

zvogëluar.     

 

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 për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit, 

është i pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe as shkelje të ligjit penal të cilat 

pretendohen. 

 

Pretendimi se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë shkelur dispozitat e 

nenit 1 nënpar.2 dhe nenit 7 të KPPK-së, nuk janë të bazuara, meqë gjykata e shkallës së parë në 

mënyrë të përpiktë ka zbatuar këto dispozita, dhe për më tepër, në kërkesë të mbrojtësit të të 

dënuarit nuk është specifikuar konkretisht se cilat të drejta janë shkelur ndaj të dënuarit dhe si ato 

janë manifestuar, pos vetëm janë cituar dispozitat në fjalë. 

 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është i pakuptueshëm dhe kundërthënës, 

por përmban arsyetim ligjor përkitazi me faktet vendimtare, duke saktësuar datën, kohën, 

rrethanat, mënyrën dhe veçanërisht faktin se kanosjen e kishte bërë me armë dhe me këtë rast 

arsyet janë të qarta edhe për faktet vendimtare duke u bazuar në provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe po ashtu ishte arsyetuar edhe rrethana se veprën penale i dënuari e kishte 

kryer deri sa kishte përgjegjësi të zvogëluar mendore. Gjykata e shkallës së parë përfundimet për 

faktet vendimtare i ka nxjerr përmes vlerësimit të dëshmisë së dëshmitares S.P. dhe provat e tjera 

materiale përkatësisht fotodokumentacioni i katër fotografive të SMS dhe armës. Gjykata e 

shkallës së parë në faqen e gjashtë të arsyetimit të aktgjykimit të saj ka vlerësuar në mënyrë të 

detajuar edhe mbrojtjen e të dënuarit dhe faktin se pse nuk i ka besuar në tërësi versionit të 

mbrojtjes së tij, duke gjetur se ka qenë në kundërshtim me të gjitha provat tjera të administruara 

gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe mbrojtjen e tij të dhënë gjatë procedurës hetimore. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, konstaton se gjykata e shkallës së parë nuk ka shkelur ligjin 

penal në dëm të të dënuarit kur të njëjtin e ka shpall fajtor dhe e ka dënuar për veprën penale 

kanosja nga neni 185 par.4 të KPRK-së, meqë bazuar në provat e administruara është vërtetuar 

se në veprimet e të dënuarit janë formuar të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të kësaj vepre 

penale dhe me këtë rast nuk gjeti shkelje të ligjit penal, ashtu që të gjeturat e gjykatës së shkallës 

së parë i pranon në tërësi edhe kjo gjykatë. 
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Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljen e ligjit penal, megjithatë bazuar në 

përmbajtjen e kërkesës, janë paraqitur pretendime për konstatimin e gabueshëm dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, mirëpo, këto pretendime nuk janë vlerësuar nga Gjykata Supreme e Kosovës, 

meqë 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. 

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.75/2020, më 08 prill 2020 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                         Nesrin Lushta 

 


