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Pml.nr.113/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, kryetar i 

kolegjit, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve V.S., për shkak të veprës penale vrasja e 

rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 nënpar.1.11 të KPRK-së dhe M.K., për shkak të veprës 

penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit V.S., avokati A.H., 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.67/2014 të datës 12.12.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.12/2019 të datës 08.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 25 prill 2019, 

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 V.S., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.67/2014 të datës 12.12.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.12/2019 të datës 08.02.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

       Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

        Gjykata Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr. 67/2014 të datës 12.12.2018, të dënuarin V.S. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

vrasja e rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 nënpar.1.11 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me 
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dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar 

në paraburgim prej datës 06.03.2014 deri me datë 06.08.2014. I dënuari është obliguar në 

pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej nga 100 €, si dhe 50 €, në fondin për kompensimin e 

viktimave të krimit, kurse të dëmtuarit janë udhëzuar që kërkesën pasurore juridike ta realizojnë 

në kontest civil.  

 

        Me të njëjtin aktgjykim i pandehuri M.K., ishte liruar nga akuza bazuar në dispozitën e 

nenit 364 par.1 nënpar.3 të KPPK-së, për shkak të veprës penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 

190 par.1 të KPRK-së.  

 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.12/2019 të datës 08.02.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe mbrojtësit të të 

dënuarit V.S. dhe 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 V.S., av. A.H. nga Prishtina, për shkak të shkeljeve 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, ta liroj të dënuarin nga akuza ose të 

anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthen në rivendosje në gjykatën e shkallës së 

parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.83/2019 e datës 

02.04.2019, ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 
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        Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë i ka 

paraprirë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale pasi që nuk ishin përmbushur 

kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit përkatësisht nuk ishte konsumuar e drejta e të dënuarit 

për shterjen e mjeteve juridike para se të vazhdohet me shqyrtimin gjyqësor. Pretendohet se 

shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale konsiston në faktin se i dënuari në seancën e 

shqyrtimit fillestar të mbajtur me 06.08.2014 ka bërë pranimin e fajësisë, siç del edhe nga 

procesverbali i shqyrtimit fillestar të datës 06.08.2014. Me këtë gjykata e shkallës së parë ka 

qenë e obliguar që bazuar në dispozitën e nenit 248 të KPPK-së të nxjerr aktvendim për pranimin 

apo refuzimin e fajësisë pastaj të vazhdohet me fazën e kundërshtimit të provave dhe kërkesën 

për hudhjen e akuzës dhe pas kësaj të vazhdohet me shqyrtimin gjyqësor. Gjykata e shkallës së 

parë nuk ka mundur që të mbajë shqyrtimin gjyqësor pa u qartësuar aspekti i pranimit të fajësisë 

në shqyrtimin fillestar dhe me këtë rast janë shkelur të drejtat e të dënuarit të garantuara me ligj, 

kushtetutë dhe aktet ndërkombëtare. Me këtë rast procesi gjyqësor është zhvilluar duke u shkelur 

të drejtat e të dënuarit të garantuara me dispozitat të procedurës penale dhe që në mënyrë 

obligative del se duhet anuluar aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështja të kthehet aty ku ka 

mbet, pra në fazën e deklarimit të të dënuarit në shqyrtimin fillestar. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë me rastin e përpilimit të aktgjykimit ka bërë 

shkelje të dispozitës së nenit 370 par.6 dhe 7 të KPPK-së, pasi që aktgjykimi është kontradiktor 

dhe nuk përmban minimumin e arsyetimit lidhur me provat dhe faktet në të cilat është bazuar. 

Për më tepër, nuk janë paraqitur arsye se cilat prova i ka konsideruar të vërtetuara dhe cilat nuk 

janë vërtetuar.  

 

        Gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsyetim të mjaftueshëm përkitazi me faktin se si 

janë manifestuar veprimet e të dënuarit e të cilat veprime e përbëjnë figurën e veprës penale 

vrasja e rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 nënpar.1.11 të KPRK-së, pasi që për tu bërë 

kualifikimi ligjor sipas kësaj dispozite është e nevojshme që të ndodhin dy apo më shumë vrasje 

dhe atë të kryera me dashje, kurse në rastin konkret kjo vepër penale ka mbetur në tentativë. Se 

nuk kemi të bëjmë me vepër penale të vrasjes së rëndë mund të konkludohet edhe përmes 

fotografive dhe raporteve mjekësore të të dëmtuarit F.F., i cili ka marrë lëndime të lehta trupore 
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dhe atë në pjesën e poshtme të shpinës mbi kukin e majtë, pra në një vend në të cilin në asnjë 

mënyrë nuk i është rrezikuar jeta e aq më pak me vetëm një goditje. Pretendohet se në rastin 

konkret në veprimet e të dënuarit janë manifestuar elementet e veprës penale të lëndimit të rëndë 

trupor ndaj të dëmtuarit L.H., kurse elementet e veprës penale të lëndimit të lehtë trupor ndaj të 

dëmtuarit F.F., pasi që qëllimi i të dënuarit ka qenë shkaktimi i këtyre lëndimeve e asesi 

shkaktimi i vdekjes së të dëmtuarve siç gabimisht ka konkluduar gjykata e shkallës së parë. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë me rastin e arsyetimit të dëshmisë së dëshmitarit 

N.R., ka vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore pasi që fillimisht potencon se kjo dëshmi 

është trajtuar sipas dispozitës së nenit 262 të KPPK-së, pra se aktgjykimi nuk është i bazuar në 

këtë dëshmi, kurse njëkohësisht në arsyetim është theksuar se ia ka falë besimin këtij dëshmitari, 

ashtu që me këtë rast është vepruar në kundërshtim me dispozitat e procedurës penale duke 

marrë parasysh faktin se kjo dëshmi ishte lexuar në shqyrtimin gjyqësor. 

 

        Më tutje pretendohet se edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është nxjerr me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale pasi që nuk ka dhënë përgjigje konkrete në 

pretendimet ankimore dhe nuk ka arsyetuar se si i ka vërtetuar të gjeturat e gjykatës së shkallës 

së parë. 

 

        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 mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e theksuara nga ana e 

mbrojtësit të të dënuarit janë të pabazuara, ngase aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. Bazuar në rrjedhën e këtij procesi gjyqësor del se gjatë 

shqyrtimit fillestar i dënuari V.S. kishte bërë pranimin e fajësisë, mirëpo i pandehuri tjetër M.K., 

nuk kishte bërë pranimin e fajësisë për shkak të veprës penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 
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par.1 të KPRK-së, ashtu që gjykata e shkallës së parë nuk kishte vendosur përkitazi me 

deklarimin fajtor të të dënuarit V.S.. Megjithatë, siç rezulton nga shkresat e lëndës në ndërkohë 

bëhet ndryshimi i kryetarit të trupit gjykues (për shkak të pensionimit të gjyqtarit i cili kishte 

mbajtur shqyrtimin fillestar) dhe çështja kishte vazhduar në shqyrtimin gjyqësor nga trup tjetër 

gjykues. Duke u bazuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 01.06.2017, të dënuarit i 

ishte mundësuar deklarimi për fajësinë përkatësisht pafajësinë e tij dhe me këtë rast i dënuari nuk 

ishte deklaruar dhe me të drejtë gjykata e shkallës së parë kishte konstatuar se i njëjti nuk kishte 

bërë pranimin e fajësisë. Përkundër faktit se i dënuari ishte deklaruar fajtor gjatë shqyrtimit 

fillestar megjithatë nuk rezulton se ndaj të njëjtit ishin shkelur dispozitat e procedurës penale e as 

të drejtat e tjera të garantuara me kushtetutë dhe as KEDLNj, pasi që të dënuarit i ishte 

mundësuar deklarimi në shqyrtimin gjyqësor. Për më tepër, veprimet e gjykatës gjatë shqyrtimit 

fillestar, nuk kanë ndikuar në marrjen e vendimit të ligjshëm. 

 

        Gjykata e shkallës së parë nuk ka cenuar dispozitën e nenit 370 par.5 dhe 6 të KPPK-së, 

meqë me rastin e arsyetimit të aktgjykimit ka arsyetuar në mënyrë të hollësishme të gjitha provat 

e administruara dhe posaçërisht ka dhënë arsye për faktet vendimtare se cilat fakte i ka 

konsideruar të kontestuese dhe cilat fakte jokontestuese. Janë arsyetuar në mënyrë të posaçme 

veprimet e të dënuarit V.S., përkitazi me dashjen e tij për kryerjen e veprës penale dhe atë në 

mënyrë kronologjike duke filluar nga konflikti që një ditë më parë kishte pasur vëllai i të 

dënuarit V.S. (A.S.) me të dëmtuarit L.H. dhe F.F., pastaj edhe për mënyrën e kryerjes së kësaj 

vepre penale, ashtu që i dënuari kishte goditur me thikë të dëmtuarin L.H., në pjesën e majtë të 

gjoksit, kurse të dëmtuarin tjetër F.F., në pjesën e majtë prapa shpinës. 

  

        Gjykata e shkallës së parë në faqen e dhjetë të aktgjykimit të saj ka arsyetuar edhe 

elementin subjektiv përkatësisht dashjen e drejtpërdrejtë të të dënuarit për kryerjen e veprës 

penale të vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 179 par.1. nënpar.11 të KPRK-së, pasi që ka 

konkluduar se bazuar në rrethanat konkrete i dënuari ka qenë i vetëdijshëm për veprën dhe e ka 

dëshiruar kryerjen e saj. Me këtë rast ishte vërtetuar edhe elementi volutiv për shkaktimin e 

pasojës ndaj të dëmtuarve, pasi që në moment kur arrin në vendin e ngjarjes e nxjerr thikën dhe i 

godet të dëmtuarit në pjesët vitale të trupit që manifeston dashjen e të dënuarit për shkaktimin e 

pasojës përkatësisht privimin e tyre nga jeta e të cilat veprime janë vërtetuar përmes provave të 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. Për më tepër, goditjet e shkaktuara të dëmtuarve nuk 
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kontestohen as nga vet i dënuari, pos që gjatë mbrojtjes së tij kishte mohuar faktin se kishte 

qëllim që të dëmtuarit ti privoj nga jeta. Edhe pse qëndron fakti se të dëmtuarit janë goditur me 

thikë vetëm nga një herë secili, por megjithatë, gjykata e shkallës së parë drejt ka konstatuar se  

goditjet rezultojnë të jenë bërë në pjesët vitale të trupit dhe me këtë rast elementet e veprës 

penale të vrasjes së rëndë janë realizuar pa marrë parasysh natyrën dhe llojin e lëndimeve trupore 

të shkaktuara të dëmtuarve, por ka mjaftuar fakti që duke u bazuar në veprimin e të dënuarit del 

se qëllimi i tij ishte privimi nga jeta i të dëmtuarve.  

 

        Gjykata e shkallës së parë ka ftuar që në cilësi të dëshmitarit të dëgjoj dëshmitarin N.R., 

mirëpo si rezultat i faktit se dëshmitari gjendej në S. (e verifikuar përmes raportit policor të datës 

16.08.2017), është lexuar dëshmia e tij pasi që nuk ka mundur të sigurohet prezenca e tij. 

Gjykata e shkallës së parë drejt ka vepruar kur në faqen e 13 të arsyetimit të aktgjykimit ka 

theksuar se dëshmia e tij ishte trajtuar sipas dispozitës së nenit 262 të KPPK-së, pasi që bazuar 

në përmbajtjen e kësaj dëshmie rezulton se nuk ishte prova e vetme dhe vendimtare për 

përcaktimin e fajësisë, pasi që kjo dëshmi mbështetej nga dëshmitë e tjera të administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe besimin kësaj dëshmie ia ka falur vetëm përkitazi me faktin se grupe të 

rinj kishin filluar një konflikt fizik, mirëpo pa dhënë detaje tjera se si është zhvilluar ngjarja. 

Andaj, cilësimi i kësaj prove se nuk ishte e vetmja dhe vendimtare për përcaktimin e fajësisë 

ishte në harmoni me dispozitën ligjore dhe të gjeturat e gjykatës së shkallës së parë në tërësi i 

pranon edhe Gjykata Supreme e Kosovës. 

 

        Sa i përket pretendimeve të theksuara në kërkesë përkitazi me shkeljet e gjykatës së shkallës 

së dytë,  Gjykata Supreme e Kosovës në tërësi e pranon arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së dytë përkitazi me konkludimet e nxjerra nga ana e kësaj gjykate. Pretendimi se 

gjykata e shkallës së dytë nuk ka dhënë përgjigje në pretendimet ankimore, nuk është i bazuar, 

përkundrazi gjykata e shkallës së dytë në mënyrë të detajuar është përgjigjur në secilin pretendim 

ankimor. Gjykata e shkallës së dytë ka theksuar faktin se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

plotë ka arsyetuar se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr si të provuara ose të paprovuara, duke 

vlerësuar provat kontradiktore dhe ka vlerësuar secilën provë veç e veç dhe të gjitha bashkërisht. 

Për më tepër, ka paraqitur konkludimet e veta në mënyrë të drejtë, objektive dhe të ligjshme. 

Gjykata e shkallës së dytë në faqen e shtatë të aktgjykimit të saj ka dhënë arsyetim përkitazi me 

kualifikimin ligjor të veprës penale dhe me këtë rast ka potencuar faktin se duke u bazuar në 
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provat materiale e në veçanti në ekspertizën mjeko ligjore në të cilën janë përshkruar lëndimet 

trupore të të dëmtuarve dhe ku ishte përcaktuar lloji dhe natyra e lëndimeve të pësuara e 

veçanërisht fakti se lëndimet në momentin e shkaktimit kanë qenë të rrezikshme për jetën e të 

dëmtuarve dhe me këtë rast ka akceptuar në tërësi të gjitha konkludimet e theksuara nga gjykata 

e shkallës së parë përkitazi me kualifikimin ligjor të veprës penale e të cilat konkludime i pranon 

në tërësi edhe Gjykata Supreme e Kosovës. Duke vlerësuar aspektin subjektiv-dashjes së të 

dënuarit duke analizuar veprimet subjektive të tij nuk vihet në dyshim fakti se qëllimi i veprimit 

të tij duke vlerësuar mënyrën, rrethanat e sidomos vendin ku janë goditur me thikë të dëmtuarit 

ishte për ti privuar nga jeta, mirëpo qëllimi i tij nuk ishte realizuar dhe për këtë arsye vepra 

penale kishte mbetur në tentativë.  

 

        Andaj, në rastin konkret në mënyrë të drejtë dhe të plotë, janë vlerësuar se në veprimet e të 

dënuarit janë manifestuar të gjitha elementet e figurës së veprës penale për të cilën është shpallur 

fajtor dhe është gjykuar dhe me këtë drejt është aplikuar ligji penal dhe po ashtu në aktgjykimet e 

kundërshtuara nuk u gjet ndonjë shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale siç 

pretendohej në kërkesë dhe se pretendimet në fjalë nuk ishin të bazuara. 

 

        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.113/2019, më 25 prill 2019 

 

Bashkëpunëtori profesional,                     Kryetari i kolegjit, 

      Bujar Balaj      Enver Peci 

 


