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                                                      NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

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

kryetare,  Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi , procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit R.M., nga fshati J., komuna e F., 

për shkak të veprës penale lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 nënpar.3.1 të KPRK dhe 

veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti për 

Krime të Rënda PKR.nr.67/2019 datë 13.05.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.500/2019 datë 29.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 08.04.2020 

mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit R.M. e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti për krime të Rënda 

PKR.nr.67/2019 datë 13.05.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.500/2019 datë 29.10.2019. 

        

 

A r s y e t i m 

 

 

        Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin PKR.nr.67/2019 datë 13.05.2019 e datës 

13.05.209, të dënuarin R.M. e ka shpallur fajtor për veprat penale lëndim i rëndë trupor nga neni 

186 par.3 nën par.3.1 të KPRK dhe mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të 
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armëve nga neni 366 par.1 të KPRK dhe pasi që i ka përcaktuar dënimet veç e veç për secilën 

vepër penale i ka shqiptuar dënimin unik me burgim  në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve, në të 

cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim penj datës 16.04.2019  deri me 

datën 13.05.2019, dhe dënim me gjobë në lartësi prej 500 (pesëqindën) euro, të cilin dënim i 

dënuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra tjera të 

parapara me nenin 46 par.3 të KPRK do të ekzekutohet në atë mënyrë që për çdo 20 euro i 

dënuari do të vuajë një ditë burgu. Të dënuarit me aktvendim të veçantë i është ndërprerë masa e 

paraburgimit. I dëmtuari Rr1.M1., nuk ka paraqitur kërkesë pasurore juridike. Është konfiskuar 

në mënyrë të përhershme arma e gjuetisë IJ-2 dhe arma e markës Z. M... Është obliguar i dënuari 

që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumën prej 20 euro dhe në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 30 euro si dhe shumen prej 50 euro për Fondin për 

Kompensimin e Viktimave të Dhunës. 

       

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.500/2019 të 

datës 29.10.2019, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të dënuarit kurse e ka vërtetuar 

aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

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

dënuarit av. V.A. nga F., për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljes esenciale të dispozitave 

të procedurës penale , me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës aktgjykimet e kundërshtuara 

t’i ndryshojë, ashtu që të dënuarit ti shqiptohet një dënim më i butë ose të anulohen dhe çështja ti 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

        Ndaj kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit është përgjigjur 

Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.62/2020 datë 25.03.2020, me propozim  që kërkesa   

e mbrojtësit të dënuarit për mbrojtje të ligjshmërisë  të refuzohet si e  pabazuar. 

 

         Mbrojtësi i të dënuarit R.M. av. V.A., në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka theksuar, 

se  dënimi i shqiptuar të dënuarit është i padrejtë dhe i lartë, sepse nuk janë marrë për bazë 

fillimisht se i dënuari ka qenë i provokuar nga ana e të dëmtuarit-viktimës, se i dënuari ka 
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bashkëpunuar me gjykatën që nga fillimi, i ka shprehur keqardhje  të dëmtuarit sepse asnjë prind 

nuk do të donte të lëndonte në mënyrë serioze të birin e tij. Mbrojtësi ka theksuar edhe rrethanat 

personale të dënuarit, se rrjedh nga një familje me karakter të lartë moral, se nuk është duke u 

zhvilluar ndonjë hetim kundër tij, nuk është i dënuar më parë, është i moshës së shtyrë 65 

vjeçare, i gjendjes së dobët ekonomike. Nga arsyet e theksuara më lartë i ka propozuar gjykatës 

që të dënuarit ti shqiptohet një dënim alternativ si është dënimi me kusht. 

          

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e mbajtur, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par. 1 lidhur me nenin 436 par. 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës , çmoi 

thëniet  në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

        Nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit, rezulton se 

të gjitha pretendimet kanë të bëjnë me vendimin për dënimin.  

      

      Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform dispozitës se nenit 385 par.5 të KPPK, 

kur është fjala për vendimin për dënim, shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e vendimit për 

dënim, dënimi alternativ, vërejtja gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e trajtimit të 

detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me veprën penale, 

gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore.  

 

      Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar të dënuarit llojet e dënimit të 

paraparë për këto vepra penale duke i vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese që ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit. Nga kjo rrjedhë se nuk mund të aprovohen pretendimet në 

kërkesën për shkeljen e ligjit penal.  

 

       Në rastin se nuk është fjala për këtë shkelje, vendimi për dënimin me këtë mjet të 

jashtëzakonshëm juridik  mund të kundërshtohet vetëm nëse kjo pjesë e aktgjykimit është marrë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila do të mund të ndërlidhet me 
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mungesën ose paqartësitë e arsyeve lidhur me vendimin për dënim, mirëpo, në rastin konkret një 

pretendim i tillë në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është paraqitur.  

 

      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.99/2020, më datë 08.04.2020 

 

          Procesmbajtës,                                                                                   Kryetarja e kolegjit 

           Sherif Krasniqi                                         Nesrin lushta 

 

 

 

 


