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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Pml.nr.88/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

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

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të pandehurit F.R., për shkak të veprave penale: 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së dhe kanosja nga neni 181 par.2 

lidhur me par.2 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të 

paraqitur nga Prokurori i Shtetit të Kosovës, kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Pejë-

Departamenti i Përgjithshëm P.nr.537/2020 të datës 29.09.2020 dhe aktvendimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë PN.nr.778/2020 të datës 30.10.2020, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 26 mars 2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e Prokurorit të Shtetit e 

Kosovës, e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Pejë-Departamenti i 

Përgjithshëm P.nr.537/2020 të datës 29.09.2020 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë PN.nr.778/2020 të datës 30.10.2020. 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktvendimin P.nr. 

537/2020 të datës 29.09.2020, e ka aprovuar marrëveshjen për ndërmjetësim të lidhur mes të 

pandehurit F.R. dhe të dëmtuarës A.M. dhe ka hudhur aktakuzën e Prokurorisë Themelore në 
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Pejë –Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr. 1193/2020 të datës 12.08.2020 dhe ka pushuar 

procedurën penale ndaj të pandehurit F.R. për shkak të veprave penale: lëndimi i lehtë trupor nga 

neni 185 par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së dhe kanosja nga neni 181 par.2 lidhur me par.2 të KPRK-

së, 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 me aktvendimin PN.nr.778/2020 të datës 30.10.2020, ka 

refuzuar si të bazuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Pejë dhe ka vërtetuar aktvendimin e 

gjykatës së shkallës së parë. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

Kundër këtyre aktvendimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur prokurori i 

Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës në Prishtinë, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës ta aprovojë si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe të konstatohet se 

aktvendimet e kundërshtuara përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkelje të ligjit penal. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

Në kërkesë të Prokurorit të Shtetit të Kosovës pretendohet se aktvendimet e 

kundërshtuara përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të 

ligjit penal. Theksohet se fillimisht gjykata e shkallës së parë gabimisht rastin e ka referuar në 

ndërmjetësim, sepse në këso raste kjo nuk mund të bëhet pasi që dispozita e nenit 232 të KPPK-

së ka përcaktuar se para se rasti të dërgohet në ndërmjetësim duhet të merret parasysh lloji dhe 

natyra e veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, personaliteti i kryerësit, 

dënimet e mëparshme dhe niveli i përgjegjësisë së tij. Kurse nga shkresat e lëndës shihet se as 

lloji dhe natyra e lëndës, as rrethanat e kryerjes dhe as personaliteti i kryerësit nuk justifikojnë 

referimin e lëndës në ndërmjetësim pasi që gjyqtari i çështjes e ka ditur se kemi të bëjmë me 

zyrtar policor me përgjegjësi të lartë dhe person i cili dyshohet se ka kryer vepra penale meqë ka 

procedurë të hapur penale, kështu që në rastin konkret dispozita në fjalë i ka ndaluar gjykatës 

referimin e rastit në ndërmjetësim, pa i vlerësuar kriteret dhe me këtë shkelje ka amnistuar të 
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pandehurin për veprat penale të kryera. Pretendohet se marrëveshja është në kundërshtim me 

ligjin në fuqi dhe ka të meta në shprehjen e lirë të vullnetit pasi që nuk mund të ketë vullnet të 

lirë të palës së dëmtuar pasi që janë dy palë njëra që ka ushtruar dhunë dhe pushtet dominimi dhe 

tjetra viktimë e dhunës së përsëritur dhe në këtë situatë nuk mund të lidhin marrëveshje bazuar 

në vullnetin e dyanshëm.  

 

Pretendohet se e dëmtuara nga fillimi i procedurës është dashur të konsiderohet si viktimë 

e ndjeshme bazuar në dispozitën e nenit 113 par.39 të KPRK-së, pasi që marrëdhënia apo varësia 

ndaj kryerësit e bën veçanërisht të ndjeshme ndaj viktimizimit, frikësimit apo hakmarrjes së 

përsëritur, ashtu që me këtë rast është shkelur ligji penal pasi që veprimet e të pandehurit nuk 

janë cilësuar sipas dispozitës së nenit 185 par.3 lidhur me par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së.  

 

Më tutje pretendohet për faktin se këtë fushë e mbulon Konventa e Këshillit të Evropës 

për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës në Baza Gjinore dhe Dhunës në Familje  e miratuar në 

Stamboll dhe e cila konventë pas ndryshimeve kushtetuese është instrument ndërkombëtar i 

pranuar vullnetarisht nga shteti dhe si pjesë e legjislacionit me përparësi ndaj legjislacionit 

vendor. Qëllimi dhe fryma e kësaj konvente do të duhej të ishte udhërrëfyes për veprimet e 

gjykatës përkitazi me mbrojtjen e grave nga të gjitha format e dhunës, parandalimit, ndjekjes dhe 

eliminimin e dhunës ndaj grave.  Neni 48 i kësaj konvente detyron shtetet që të marrin masa të 

nevojshme legjislative për të ndaluar proceset e detyrueshme alternative të zgjidhjes së 

konflikteve duke përfshirë ndërmjetësimin dhe pajtimin dhe të cilat dispozita janë inkorporuar në 

nenin 232 të KPPK-së. Në rastin konkret bëhet fjalë për ushtrim të dhunës ndaj një gruaje dhe 

bazuar në konventë ka të bëj me shkelje të të drejtave të njeriut për të cilat lindin detyrime dhe 

nga gjykatat të trajtohen si shkelje të të drejtave të njeriut dhe nga këto arsye gjykata e shkallës 

së parë nuk ka qenë dashur që të pranoj propozimin e të dëmtuarës dhe rastin ta dërgon në 

procedurë të ndërmjetësimit por të vazhdojë procedurën sipas aktakuzës.  

 

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: 
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           kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i prokurorit të shtetit është i 

pabazuar, ngase aktvendimet e kundërshtuara nuk përmbajnë shkelje të pretenduara. Në rastin 

konkret nuk është i bazuar pretendimi, siç është theksuar në kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë se me rastin e dërgimit të rastit në procedurën e ndërmjetësimit janë bërë shkelje të 

pretenduara. Fillimisht duhet theksuar faktin se dispozita e nenit 232 të KPPK-së i referohet 

procedurës së ndërmjetësimit në procedurë prej paraqitjes së kallëzimit penal dhe deri te dërgimi 

në procedurë të ndërmjetësimit dhe i referohet periudhës kohore deri sa kompetent për çështjen e 

ndërmjetësimit është prokurori i shtetit. Në rastin konkret kemi të bëjmë me procedurë pas 

paraqitjes së aktakuzës në gjykatë dhe e cila procedurë është e përcaktuar të zhvillohet bazuar në 

Ligjin për Ndërmjetësim (Ligji nr. 06/L-009), pasi që dispozita e neni 232 e KPPK-së nuk i jep 

kompetenca gjykatës që të referoj rastin për ndërmjetësim, andaj aplikimi i kësaj dispozite nuk 

është i obligueshëm për gjykatën me rastin e referimit të rastit në ndërmjetësim. E rëndësishme 

është të potencohet fakti se në rastin konkret të gjitha aspektet formale bazuar në Ligjin për 

Ndërmjetësim ishin përmbushur dhe atë: së pari vullneti i palëve duke marrë parasysh iniciativën 

e palës së dëmtuar i shprehur përmes kërkesës së përfaqësuesit të saj av. G.C. dhe duke 

proceduar sipas kësaj kërkesës rasti është referuar në procedurë të ndërmjetësimit dhe ka 

vazhduar me marrëveshjen për pajtimin e palëve në procedurë dhe duke u përmbyllur me 

hudhjen e aktakuzës.  

 

Pretendimi se rasti ka të meta në shprehjen e vullnetit të lirë të të dëmtuarës nuk është i 

qëndrueshëm dhe nuk mund të argumentohet, për më tepër, procedura e ndërmjetësimit në 

vetvete paraqitet në rastet kur kemi të bëjmë me mosmarrëveshje edhe të kësaj natyre, por e 

rëndësishme është që në këtë rast nuk janë shkelur dispozitat e nenit 2 par.2 dhe 3 të Ligjit për 

Ndërmjetësim në të cilën është përcaktuar se: “Ndërmjetësimi në fushën penale zbatohet në 

rastet ku parashihet dënimi me gjobë dhe dënimi me burgim deri në tri (3) vjet, përveç rasteve të 

parapara në paragrafin 3. të këtij neni, “ Ndërmjetësimi dhe procedura e ndërmjetësimit nuk 

zbatohet për rastet që kanë të bëjnë me dhunën në familje, në pajtim me Ligjin kundër Dhunës në 

Familje ose për çdo mosmarrëveshje për të cilat është paraparë përgjegjësia ekskluzive e 

gjykatës apo ndonjë organi tjetër kompetent.”. Nga kjo rrjedh se në rastin konkret bëhej fjalë për 

dy vepra penale që dënimi parashihej deri në tri vite burgim dhe nuk bëhej fjalë për vepër penale 
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të dhunës në familje. Gjykata Supreme e Kosovës, me këtë rast rikujton faktin se kualifikimi 

ligjor i veprës penale është kompetencë ekskluzive e prokurorit të shtetit dhe i cili ka 

kompetenca të plota që bazuar në mënyrën dhe rrethanat e kryerës së veprës penale të bëj 

kualifikimin e saj dhe në asnjë rrethanë kjo kompetencë nuk mund ti atribuohet gjykatës e cila 

vepron bazuar në aktakuzën dhe kualifikimin ligjor nga ana e prokurorit të shtetit.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës ka vlerësuar posaçërisht pretendimin përkitazi me faktin se 

në ndryshimet e Kushtetutës së Republikës së Kosovës tani pjesë e legjislacionit tonë pozitiv 

është edhe Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës në Baza 

Gjinore dhe Dhunës në Familje. Megjithatë duke analizuar rrjedhën e ngjarjes në rastin konkret 

del se rasti për ndërmjetësim është iniciuar nga pala e dëmtuar A.M. përmes përfaqësuesit të saj 

av. G.C. me datë 17.08.2020, kurse rasti është referuar për ndërmjetësim përmes shënimit zyrtar 

P.nr.537/2020 të datës 08.09.2020 dhe i cili është përmbyllur me marrëveshje për ndërmjetësim 

me datë 08.09.2020, kurse aktakuza është hudhur me datë 29.09.2020 me të cilën është 

konstatuar arritja e marrëveshjes dhe formalisht është përfunduar kjo çështje penale. Nga kjo 

rrjedh se procedura e ndërmjetësimit dhe marrëveshja është arritur para se Konventa e Këshillit 

të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës në Baza Gjinore dhe Dhunës në Familje, të 

jetë e zbatueshme përkatësisht pjesë e legjislacioni tonë pozitiv pasi që e njëjta bazuar në 

amendamentin nr.26 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka hyrë në fuqi nga data 

25.09.2020.  

 

    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.88/2021, më 26 mars 2021 

B.profesional,                                                                                         Kryetarja e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                                                              Valdete Daka 


