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                                                                                                                     Pml.nr.100/2018 

                                                          NË EMËR TË POPULLIT  

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët; Emine Mustafa, 

kryetare, Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit I.B., nga fsh. P., komuna e Gj., për shkak të 

veprës penale vrasje e rëndë, nga neni 178 par.1 nënpar.1.5 të KPRK, lidhur me nenin 18 par.2 

lidhur me par.1, e lidhur me nenin 88 par.2 të KPRK-së dhe veprës penale përdorimi i armës apo 

mjetit të rrezikshëm, nga neni 375 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje 

të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Gjilan PKR.nr.35/2015 datë 15.12.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.51/2018 datë 19.03.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 02.07.2018, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit I.B. e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan  PKR.nr.35/2015 datë 15.12.2017 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.51/2018 datë 19.03.2018. 

 

                                                                  A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Gjilan, me aktgjykimin PKR.nr.35/2015 datë 15.12.2017, të dënuarin 

I.B. e ka shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rëndë, nga neni 178 par.1 nënpar.1.5 të KPRK, 

lidhur me nenin 18 par.2 lidhur me par.1, e lidhur me nenin 88 par.2 të KPRK-së, dhe veprën 

penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, nga neni 375 par.1 të KPRK-së, dhe pasi që i 

ka përcaktuar dënimet veç e veç për secilën vepër e ka gjykuar me dënim unik burgimi në 

kohëzgjatje prej  20 (njëzetë) viteve, në të cilin dënim ka për t’ju llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 29.09.2013, qëndrimi në repartin e psikiatrisë forenzike në ekzaminimin 

klinik në Prishtinë nga data 04.03.3014 e deri më datën 06.06.2014 nga data 20.11.2014 deri me 

datën 16.12.2014 si dhe nga data 13.04.2017 e deri me datën 11.05.2017 e deri në 

plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi.                                                                                           

         Është obliguar i dënuari që ti paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, shumën prej 200 €, të gjitha 
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këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të dëmtuarit për realizimin 

e kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil. 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.51/2018 

datë 15.12.2017, e ka aprovuar pjesërisht ankesën e mbrojtësit të dënuarit dhe e ka ndryshuar 

aktgjykimin e shkallës së parë duke gjetur se në veprimet e të dënuarit në dispozitivin nën II të 

aktgjykimit gjenden elementet e veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK dhe për këtë vepër e gjykon me 1(një) vit 

burgimi ndërsa për veprën penale vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 

18 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 88 par.2 të KPRK e gjykon me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) vite, ndërsa në pajtim me nenin 80 të KPRK i ka 

shqiptuar dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) vite e 6 (gjashtë) 

muaj e në të cilin dënim i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim  nga data 29.09.2013, 

qëndrim në repartin e psikiatrisë forenzike në ekzaminimin klinik në Prishtinë nga data 

04.03.3014 e deri më datën 06.06.2014 dhe nga data 20.11.2014 deri me datën 16.12.2014 dhe 

nga data 13.04.2017 e deri me datën 11.05.2017 e tutje por jo më shumë se dënimi i shqiptuar.  

Ankesa e prokurorisë Themelore në Gjilan është refuzuar si e pabazuar.                                                                                          

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

dënuarit, av. M.M., nga Gjilani, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, zbatimit të gabuar të ligjit penal dhe vendimit për sanksionin penal me propozim që 

Gjykata Supreme e Kosovës aktgjykimet e kundërshtuara t’i anuloi dhe çështja ti kthehet në 

rigjykim gjykatës së shkallës së parë apo të njëjtit ti ndryshoi dhe të dënuarit ti shqiptoi një 

dënim më të butë. 

       Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit, me 

parashtresën KMLP.II.nr.72/2018 datë 25.04.2018, me propozim që kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë të refuzohet si e pa bazuar. 

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

konform dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

        Në kërkesën e mbrojtësit të dënuarit, pretendohet se aktgjykimi i shkallës së parë është marr 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të lidhur 

me nenin 370 nënpar.6 dhe 7 dhe 8 të KPPK, dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me 

gjendjen faktike dhe me faktet vendimtare të cilat vetëm janë përmendur në arsyetimin e 

aktgjykimit, të cilat fakte nuk janë vlerësuar veç e veç dhe pastaj të gjitha si tërsi. Sa i përket 

dispozitës së nenit 370 par.6 e 7, vërtetohet se gjykata në arsyetimin e aktgjykimit edhe pse është 

dashur të paraqet arsyet për çdo pikë të aktgjykimit një gjë të këtillë nuk e ka bërë, pastaj par.8 

parasheh se kur i dënuari dënohet me burgim, arsyetimi përfshinë rrethanat të cilat gjykata i ka 
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marr parasysh me rastin e caktimit të dënimit, gjykata veçanërisht është dashur ti arsyetoj se në 

cilat arsye është bazuar kur ka konstatuar se ka të bëjë me veprën penale vrasje e rëndë, ndërsa 

në anën tjetër prezanton rrethanën se i dënuari veprën e ka kryer “me dashje në gjendje të 

aftësisë esencialishtë të zvogëluar mendore”. Më tej në kërkesë pretendohet se në dispozitivin e 

aktgjykimit , theksohet se është vënë në rrezik edhe jeta e pasagjerit Blerim Balës, i cili ka qenë 

së bashku me të ndjerin Ilir, por gjykata, lidhur me këtë nuk jep shpjegime. 

     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 veprës 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 e me 

dispozitat e nenit 361 par.2 kurse, për provat kontradiktore ka vepruar në pajtim me dispozitat e 

nenit 370 par.7 të KPPK, duke paraqitur në mënyrë të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh 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 veprës 

penale, e po ashtu ka marrë parasysh edhe mbrojtjen e të dënuarit, për çka gjykata e shkallës së 

parë ka dhënë arsye të mjaftueshme të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo 

gjykatë.  

       Nga shkresat e lëndës dhe aktgjykimi i kundërshtuar rezulton se nuk kontestohet vendi, koha 

dhe mënyra e kryerjes së veprës penale nga i dënuari, pra , fakti se ditën kritike i dënuari e ka 

privuar nga jeta tani të ndjerin I.B., duke e rrezikuar edhe jetën e të dëmtuarit B.B., i cili ishte 

pasagjer në veturë, i ulur në ulësen e parë pranë vozitësit të ndjerit I.  

       Pretendimi i mbrojtësit se cilësimi i veprës penale si vrasje të rëndë edhe përkundër faktit se 

i dënuari I.B. veprën e ka kryer në gjendje të aftësisë esencialishtë të zvogëluar mendore paraqet 

shkelje esenciale, sipas vlerësimit të kësaj gjykate është i pabazuar, sepse me provat e 

administruara është vërtetuar se i dënuari e ka kryer vrasjen e rëndë me dashje direkte dhe e ka 

dëshiruar shkaktimin e pasojave, duke privuar nga jeta tani të ndjerin I.B., dhe duke rrezikuar 

jetën seriozisht të dëmtuarit B.B., për faktin se i njëjti ka gjuajtur me pushkë automatike “AK-47 

në sistemin rafal duke e ditur se në veturë janë dy persona, meqë në momentin kur i ndjeri I. dhe 

i dëmtuari B., e kishin gabuar rrugën dhe janë ndalë me veturë pranë shtëpisë së të dënuarit për të 

biseduar me telefon, me çrast është vënë në rrezik edhe jeta e B.B., dhe veprimin të cilin e kishte 

ndërmarr i dënuari ishte me dashje, për të shkaktuar dy pasoja, domethënë për të ndjerin dhe të 

dëmtuarin. Fakti se i dënuari ka qenë në gjendje të aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore nuk 
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e përjashton nga përgjegjësia penale, por kjo rrethanë mund të merret vetëm si rrethanë 

lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit. 

        Gjykata Supreme vlerëson se në veprimet e të dënuarit qëndrojnë të gjitha elementet e 

veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, ndërsa pretendimi i mbrojtësit se me aktgjykimet 

e kundërshtuara është shkelur ligji penal në dëm të dënuarit nuk qendronë, ngase me të gjitha 

provat e administruara janë vërtetuar elementet inkriminuese të veprës penale për të cilën është 

shpallur fajtor i dënuari.  

         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 llojin e dënimit të paraparë për këtë vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim. Nga 

kjo rrjedhë se nuk mund të aprovohet pretendimi 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 

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 arsyet e dhëna më sipër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e 

pabazuar dhe në kuptim të dispozitës së nenit 437 të KPPK, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit.  

    

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    Pml.nr.100/2018, më datë 02.07.2018 

 

Procesmbajtës,                             Kryetare e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                        Emine Mustafa  

 

 

 

 


