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          Pml.nr.91/2021   

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

      GJYKAT SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit R.B. nga P., për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje përdorimi i armës nga neni 375 par.2 lidhur me nenin 31 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) dhe veprës penale mbajtja në pronësi kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK, duke vendosur sipas kërkesës 

për mbrojtjen e ligjshmërisë të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë PKR.nr.246/2019 të datës 04.05.2020 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.244/2020 të datës 16.11.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 

06.04.2021, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

      Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit R.B., e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.246/2019 të datës 04.05.2020 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.244/2020 të datës 16.11.2020. 

 

                                                                  A r s y e t i m 

 

 

         Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.246/2019 të datës 04.05.2020, 

të dënuarit R.B. dhe F.D., janë shpallur fajtor për veprën penale në bashkëkryerje përdorimi i 

armës nga neni 375 par.2 e lidhur me nenin 31 të KPRK si dhe secili veç e veç për veprën penale 

mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK, i 

dënuarin L.B., për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale përdorimi i armës nga neni 

375 par.2 e lidhur me nenin 33 të KPRK, i dënuari A.Q., për veprën penale mbajtja në pronësi 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK dhe i ka gjykuar të 

dënuarin R.B., për veprën e parë penale me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 15 

(pesëmbëdhjetë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) €, për veprën e dytë 

penale me dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) €, i dënuari F.D., për veprën e parë 
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penale me dënim me burgimi në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) muaj dhe dënim me gjobë 

në shumë prej 1000 (njëmijë) €, për veprën e dytë penale me dënim me gjobë në shumë prej 

1000 (njëmijë) €, i dënuari L.B. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 11 (njëmbëdhjetë) 

muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) €, dënime këto të cilat do të 

ekzekutohen në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa nëse të 

dënuarit refuzojnë ti paguajnë dënimet me gjobë atëherë të njëjtat do t’iu zëvendësohen me 

dënim me burgim ashtu që një ditë burgimi do të llogaritet në shumë prej 20 €,  i dënuari A.Q. 

me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i dënuari në kohëzgjatje prej 1 (një) nga koha e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nuk kryen 

vepër tjetër penale. Përkitazi me dënimet me gjobë të shqiptuara nga gjykata e shkallës së parë 

janë zbatuar edhe dispozitat për shqiptimin e dënimeve  për veprat penale në bashkim, ashtu që 

bazuar në dispozitat e nenit 80 të KPK të dënuarve iu ka shqiptuar dënime unike me gjobë dhe 

atë: për të dënuarin R.B. dhe F.D., dënim unik me gjobë në shumë prej nga 2.000 (dymijë) €. Të 

dënuarit A.Q., i ka shqiptuar edhe dënimin plotësues, ashtu që të njëjtit i ka konfiskuar, armën e 

tipit “AK-47, me nr. serik 6656 16149648, si mjet me të cilin është kryer vepra penale. Të 

dënuarit R.B., L.B., F.D. dhe A.Q., i ka detyruar që ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej nga 

100 €, të dënuarit R.B., L.B. dhe F.D., secilin veç e veç ndërsa të dënuarin A.Q. shumën prej 50 

€. 

 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka refuzuar si të pabazuara ankesat 

e Prokurorisë Themelore, mbrojtësit të dënuarit R.B. dhe mbrojtësi të dënuarit A.Q., ndërsa 

aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar. Ankesa e të dëmtuarit E.Q. është hudhur si e 

palejuar. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur i dënuari 

R.B. për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit 

penal me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovojë kërkesën si të bazuar, kurse 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim dhe rivendosje.  

 

         Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.63/2021 e datës 

16.03.2021, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit, të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes dhe 

në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së, dhe pasi vlerësoi 

pretendimet në kërkesë konstatoi se: 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 
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       Në kërkesën e të dënuarit pretendohet se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale sepse aktgjykimin e bazon në dëshminë e 

dëshmitarit të vetëm E.Q. si dhe video incizimet e marra nga vendi i ngjarjes e nuk i merr për 

bazë fare deklarimet e të dënuarve F.D. dhe L.B., gjykata e shkallë së parë ka dështuar të paraqet 

qartë se cilat fakte i konsideron si të vërtetuara dhe për çfarë arsyesh. Më tutje sipas kërkesës 

pretendohet se gjykata e shkallë së parë, ka marr parasysh deklaratën e dëshmitarit-të dëmtuarit 

E.Q., kur të dënuarin e ka shpallur fajtor mirëpo, nga deklaratat në fjalë edhe ashtu nuk 

vërtetohet se i dënuari ka qenë ditën kritike në vendin e ngjarjes, ngase dëshmitari në fjalë 

deklaron se e ka parë të dënuarin R.B., por kur është pyetur se a njeh të dënuarin R.B. ka 

deklaruar se të njëjtin e njeh për nga emri, pastaj koha e kryerjes së veprës penale nuk përputhet 

me kohën kur dëshmitari pretendon se e ka parë të dënuarin duke kaluar tek rruga e Gërmisë, 

fakte dhe rrethana këto nga të cilat nuk vërtetohet se i dënuari R.B. ka kryer veprën penale. 

 

        Në kërkesën e të dënuarit pretendohet edhe për shkeljen e ligjit penal në dëm të të dënuarit 

ngase në rastin konkret kanë ekzistuar rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale dhe atë se i 

dënuari në asnjë rast nuk ka qenë i pajisur me armë dhe nuk ka qenë në vendin e ngjarjes në 

momentin kur pretendohet të jetë kryer vepra penale. 

   

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimet e mbrojtësit të dënuarit se aktgjykimet 

janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal 

janë të pabazuara. 

     

        Siç rezulton nga shkresat e çështjes, aktgjykimi i shkallës së parë i vërtetuar me aktgjykimin 

e shkallës së dytë, është i qartë dhe konkret, ngase në dispozitiv janë paraqitur të gjitha veprimet 

inkriminuese të dënuarit që përbëjnë elementet objektive dhe subjektive të veprave penale për të 

cilën është shpallur fajtor i dënuari. Gjykata ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare 

duke vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse si dhe arsyet ku është bazuar me rastin e 

vendosjes së kësaj çështje penalo-juridike, e sidomos me  rastin e vërtetimit të ekzistimit të 

veprës penale. Gjykata e shkallës së parë vlerësimin e provave e ka bërë në pajtim me dispozitat 

ligjore, duke paraqitur në mënyrë të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr si të provuara 

ose si të pa provuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore. Gjykata e shkallës së parë ka 

dhënë arsye të qarta për vendin, kohën, mënyrën e kryerjes së veprave penale, dhe pa ashtu, edhe 

për mënyrën se si ka ardhur deri te kryerja e veprës penale nga të dënuarit duke përfshirë këtu 

edhe të dënuarin R.B., ku nga i dëmtuari E.Q., është vërtetuar se në automjetin nga i cili është 

shtënë me armë zjarri ka qenë edhe i dënuari R.B.. Po ashtu ditën kritike kur po sulmohej me 

armë zjarri në hotelin e të dëmtuarit, i dëmtuari E.Q., kishte vërejtur edhe të dënuarin R.B. kur 

po qëllonte me armë zjarri së bashku me të dënuarit tjerë. Këto fakte dhe rrethana gjykata e 

shkalës së parë i ka vërtetuar edhe me provat materiale- përmes video incizimit CD- të marr nga 

vendi i ngjarjes ku vërtetohet se në mesin e të dënuarve tjerë ka shtënë me armë zjarri edhe i 
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dënuari R.B., prandaj nuk qëndrojnë pretendimet e të dënuarit se faktet dhe rrethanat në fjalë 

gjykata e shkallës së parë i ka vërtetuar vetëm nga deklarata e të dëmtuarit, që do të thotë se 

gjykata e shkallë së parë në arsyetimin e aktgjykimit ka marrë parasysh edhe provat 

kundërthënëse pra edhe deklaratat e të dënuarve L.B. dhe F.D., të cilët deklarojnë  se natën 

kritike gjatë të shtënave me armë zjarri në shtëpinë e të dëmtuarit, nuk ka qenë në automjet edhe 

i dënuari R.B., por vetëm të dënuarit F.D. dhe L.B. e edhe disa persona tjerë të paidentifikuar, 

mirëpo gjykata e shkallë së parë, pas vlerësimit të deklarimeve të tyre po edhe asaj të dëmtuarit e 

pastaj edhe provave materiale dhe atë një nga një e duke i krahasuar njërën me tjetrën, ka ardhur 

në përfundim se ditën kritike edhe i dënuari R.B. ka qenë në vendin e ngjarjes, të cilin konkludim 

të gjykatës së shkallës së parë të vërtetuar edhe me aktgjykimin e shkallës  së dytë e mbështet 

edhe kjo gjykatë. 

 

        Pretendimi i të dënuarit se është shkelur ligji penal në dëm të tij është i pabazuar, sipas 

vlerësimi të kësaj gjykate, te dy gjykatat e instancës ma të ulët  kanë nxjerr përfundim të drejtë 

kur kanë gjetur se në veprimet e të dënuarit përmbushen të gjitha elementet e veprës penale në 

bashkëkryerje përdorimi i armës nga neni 375 par.2 e lidhur me nenin 31 të KPRK, veprime këto 

të dënuarit të provuara me provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor. 

 

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

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

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.91/2021, më datë 06.04.2021 

 

Procesmbajtës,                                                                                                    Kryetare e kolegjit, 

   Bujar Balaj                                                                                                         Mejreme Memaj 


