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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Emine Mustafa dhe Valdete Daka, anëtare, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale 

kundër të dënuarit Sh.B., nga P., për shkak të veprës penale vrasje e rëndë nga neni 

179 par.1 nënpar.1.8 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e 

ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë PKR.nr.213/2014 datë 28.04.2017 dhe aktgjykimit 

të Gjykatës së apelit të Kosovës PAKR.nr.382/2017 datë 14.09.2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 6 qershor 2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

       I. Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, të mbrojtësit të dënuarit 

Sh.B, ndryshohen aktgjykimi të Gjykatës Themelore – DKR në Prishtinë 

PKR.nr.213/2014 datë 28.04.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.382/2017 datë 14.09.2017, vetëm përkitazi me llogaritjen e paraburgimit ashtu 

që në dënimin e shqiptuar të dënuarit Sh.B, do ti llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 29.08.2013 e tutje. 

       II. Në pjesën tjetër, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit,  e 

paraqitur kundër aktgjykimeve të lartcekura, refuzohet si e pabazuar. 

 

A r s y e t i m i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore – DKR në Prishtinë PKR.nr.213/2014 datë 

28.04.2017, i dënuari Sh.B., është shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rënd nga 

neni 179 par 1 nënpar.1.8 të KPK, dhe për ketë vepër është gjykuar me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 25 (njëzet e pesë) vite, në të cilin dënim i është llogaritur 

edhe koha e kaluar në paraburgim prej 29.05.2014 e tutje. Është detyruar që ti paguaj 
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shpenzimet të procedurës penale sipas llogaris përfundimtare të gjykatës,  ndërsa në 

emër të paushallit gjyqësor shumën prej 200 (dyqind) €, në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I dëmtuari A.R., për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike është udhëzuar në kontest civil. 

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.382/2017 datë 14.09.2017 ka refuzuar si të pabazuara ankesën e Prokurorit të 

Shteti, përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar dhe ankesën e mbrojtësit të 

dënuarit, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, e ka vërtetuar. 

       Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit B.K., avokat nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që 

aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza ose 

të anulohen dhe çështja t‘i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

       Prokurori i Shteti të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.87/2018 datë 

04.05.2018, ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, duke 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar.  

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

çështjes në kuptim me dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa konstatoi: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është pjesërisht e bazuar dhe atë vetëm 

përkitazi me llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar. 

       Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit thekson se aktgjykimet e kundërshtuara janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 dhe par.2 

nënpar.2.2 të KPPK, mirëpo përveç që në kërkesë citon një segment nga dispozitivi i 

shkallës së parë nuk precizon se ku konkretisht qëndrojnë këto shkelje, por vetëm 

thekson se në aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë dhënë arsye për faktet vendimtare, 

provat nuk janë vlerësuar në pajtim me ligjin në veçanti ato kundërthënëse. Theksohet 

se Prokurori i Shteti ka bërë ndryshimin e aktakuzës në shqyrtimin gjyqësor duke e 

plotësuar atë e një gjë të tillë ka bërë edhe gjykata kështu që është ndryshuar identiteti 

objektiv i akuzës. Në vazhdim mbrojtësi thekson se me asnjë provë nuk është vërtetuar 

se i dënuari, tani të ndjerën e ka dërguar tek lumi Llap dhe se vdekja e saj është pasojë   

e veprimeve inkriminuese të ndërmarra nga i dënuari. Në kërkesë potencohet se për të 

gjitha këto faktet relevante në aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë dhënë arsye. 

Thekson se raporti i autopsisë i përpiluar me shkrim është në kundërshtim me 

deklarimin e ekspertit të dhënë në Prokurori dhe sqarimet e dhëna në shqyrtimin 

gjyqësor, sepse këto kundërthënie kanë të bëjnë me vërtetimin e  kohës së saktë të 

vdekjes së  tani të ndjerës. Ka kundërthënie ne mes të raportit dhe deklarimit të 
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ekspertit  për kohën e qëndrimit të kufomës në ujë i cili sipas raportit me shkrim ka qenë 

12-24 orë ndërsa më vonë në Prokurori eksperti ka deklaruar se ka qëndruar 24-48 orë, 

kurse në shqyrtimin gjyqësor ka thënë se nuk mundë të përgjigjet saktësisht sepse 

përcaktimi i kohës së vdekjes është bërë në mënyrë indirekte- rrethanore. 

       Përkitazi me pretendimin lidhur me tejkalimin e akuzës, kjo gjykatë vlerëson se nuk 

është i bazuar, për faktin se siç rezulton nga shkresat e çështjes, qëndron fakti se 

Prokurori i çështjes në shqyrtimin gjyqësor, bazuar në rezultatin e provave të 

administruara ka ndryshuar aktakuzën lidhur me motivin e veprës penale. Sipas 

dispozitës nenit 351 të KPPK,  kur është fjala për ndryshimin e aktakuzës, duhet që në 

mesë të përshkrimit fillestar të veprës dhe përshkrimin e veprës në aktakuzën e 

ndryshuar duhet të ekzistoj një i identitet me ngjarjen themelore. Në rastin konkret siç 

rezulton nga shkresat e çështjes Prokurori i Shteti në fjalën përfundimtare bazuar në 

përshkrimin faktik të veprës të dhënë në aktakuzën fillestare dhe rezultatin e provave të 

administruara, ka konkluduar se vepra penale është kryer nga motivet e ulëta, prandaj 

të dënuarin e ka akuzuar për veprën penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 

nënpar.1.8  të KPK e jo për paragrafin 1.4 që përcakton vrasje në mënyrë mizore, siç ka 

qenë i akuzuar  me aktakuzën fillestare. Ky ricilësim juridik i veprës, nuk paraqet  

shkelje të ligjit penal  e as të drejtën në mbrojtje, siç pa të drejtë pretendohet në 

kërkesë. 

       Kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret edhe ana e gjykatës është bërë precizimi i 

dispozitivit, në bazë të rezultatit të provave të administruara dhe rrjedhimisht nuk është 

cenuar identiteti objektiv i akuzës sepse ngjarja themelore ka mbetur identike. 

       Përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale edhe pse në 

aspektin formal, mbrojtësi i të dënuarit i referohet shkeljeve ligjore, në fakte në kërkesë 

më tepër i referohet mënyrës se si janë vërtetuar provat dhe vlerësimi i tyre, duke 

dhënë shpjegime individuale dhe interpretimin e dëshmive të dëshmitarëve, ndërsa fare 

pakë jep shpjegime se cilat janë shkeljet konkrete dhe në çfarë konsistojë ato. 

Gjykata Supreme, vlerëson se pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë për 

faktin se aktgjykimi i shkallës së parë dhe ai i shkallës së dytë, janë të qartë dhe 

konkret. Në arsyetimin e të dy aktgjykimeve, në veçanti atij të shkallës së parë, janë 

dhënë arsye të hollësishme faktike dhe juridike në ketë çështje penale, ndërsa vlerësimi 

i provave të administruara, në veçanti raportit të autopsisë, deponimet e dëshmitareve 

të potencuar në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, në raport me mbrojtjen e të 

dënuarit Sh.B si dhe me provat tjera, është bërë në pajtim me dispozitën e nenit 361 

par.2 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK dhe në frymë të këtyre dispozitave, të dy 

gjykatat kanë nxjerr përfundime të drejta përkitazi me përgjegjësin penale të dënuarit. 

Pra, faktet vendimtare janë vërtetuar në mënyrë të plotë dhe me vlerësimin e drejt të 

tyre, janë nxjerrë konkludime të drejta. 
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       Pretendimin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë se raporti i autopsisë është 

kundërthënës me sqarimit e ekspertit të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, kjo gjykatë e 

vlerëson si të pabazuar. 

       Qëndron fakti se në raportin e autopsisë është theksuar se kufoma duhet të ketë 

qëndruar në ujë afërsisht 12-24 orë , ndërsa më vonë eksperti mjeko-ligjor Dr. Flamur 

Blakaj, ka deklaruar se trupi i pajetë tani të ndjerës ka qëndruar 24-48 orë dhe se 

dëmtimet e shkaktuar në trupin e tani e të ndjerës, janë shkaktuar afërsisht brenda 24 

orëve para vdekjes. Eksperti po ashtu, lidhur me shkakun e vdekjes ka konstatuar se 

vdekja e të ndjerës ka ardhur si pasojë e zënies apo mbylljes së rrugëve të 

frymëmarrjes me ujë, sepse jo vetëm në rrugët e frymëmarrjes dhe mushkëritë, por 

edhe në ezofag ose kapercell dhe lukth, janë gjetur ujë dhe zall, që tregon se person sa 

është gjallë, në mënyrë të pa vullnetshme, kur mungon ajri, thith ujë dhe gëlltitë ujë dhe 

kjo është tregues që uji ka qenë shkaku i vdekjes apo thënë më mirë mbytja në ujë 

ndërsa sa i përket thellësisë së ujit në shkaktimin e vdekjes gjegjësisht në mbytjen me 

lëngje, nuk është një indikator i rëndësishëm. Prandaj, bazuar në raportin e autopsisë 

në bazë të së cilës në mënyrë të sigurt është vërtetuar shkaku i vdekjes është 

irelevante se sa kufoma ka qëndruar në ujë dhe kur ka qenë momenti i vdekjes së tani 

të ndjerës meqë trupi i pajetë i të ndjerës është gjetur më datë 4.4.2013, pra 7 ditë pas 

zhdukjes, për këtë arsye eksperti ka deklaruar se  për caktimin e kohës së vdekjes nuk 

ka pasur indikatorë të mjaftueshëm.   Në pranin e fakteve të pa kontestuara në veçanti 

faktit se në momentet kritike personi i fundit i cili ka qëndruar me viktimën ishte pikërisht 

i dënuari Sh.B dhe konstatimi i ekspertit se disa lëndime të konstatuara janë shkaktuar 

brenda  24 orë para vdekjes, çon në të vetmin konkludim të mundshëm se i dënuari ka 

kryer veprën penale për të cilën është akuzuar siç drejt kanë konkluduar të dy gjykatat, 

e që rezulton edhe nga provat tjera të administruara. 

       Dispozitivi i aktgjykimit është i qartë përkitazi me kohën e kryerjes së veprës penale 

për faktin se siç është elaboruar më sipër, nuk ka qenë kontestues fakti se në ditën 

kritike i dënuari ishte personi i fundit i cili e ka shoqëruar tani të ndjerën, të njëjtën e ka 

dërguar tek një objekt të braktisur dhe nga kjo kohë tani e ndjera është zhdukur e cila 

është gjetur pas 7 dite, prandaj  është evidente se vepra penale është kryer më  datë 

29.3.2013 kur ishte me të dënuarin dhe nga kjo datë është zhdukur për t’u gjetur më 

4.4.2013 në lumin Llap e vdekur.  

       Vlen të theksohet se në ketë çështje penale, disa fakte nuk ka qenë  kontestuese 

dhe atë: se i dënuari dhe tani e ndjera L., ishin fejuar në muajin korrik të vitit 2011 e cila 

fejesë ka zgjatur deri gjysma e vitit 2012, kur edhe është prishur. Fejesa është prishur 

me iniciativën e të dënuarit dhe familjes së tij. Këtë tani e ndjera e kishte përjetuar 

rëndë, mirëpo pas kalimit të kohës ajo është qetësuar. Gjatë kohës sa ishin të fejuar por 

edhe më vonë, tani e ndjera L., ishte keqtrajtuar nga i dënuari madje edhe fizikisht për 

çfarë kanë dëshmuar dëshmitaret-prindërit e të ndjerës, motra e saj Sh.R., vëllai A.R., si 
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dhe dëshmitarja L.C., madje edhe lëndimet e konstatuara në raportin e autopsisë   

tregojnë për karakterin e dhunshëm të dënuarit, meqë sipas këtij raporti tani të ndjerës 

L., para se të privohej nga jeta, i janë shkaktuar lëndimet siç janë specifikuar në raportin 

e autopsisë. Dëshmitaret Sh.R.- motra e tani të ndjerës dhe L.C., e cila ishte shoqja e 

ngushtë e tani të ndjerës, kanë pohuar edhe faktin se me një rast gjatë bisedës me  tani 

të ndjerën L., ajo u kishte thënë nëse i ndodh diçka atëherë “ju dijeni se kjo ka ndodhur 

nga Sh.”. Pas prishjes së fejesës sipas pohimeve të dëshmitareve të lartëcekur i 

dënuari ka vazhduar të shqetësoj tani të ndjerën, duke kërkuar të takoheshin. Kjo ka 

qenë arsyeja që prindërit e tani të ndjerës, të shkojnë në familjen e të dënuarit të dhe të 

kërkojnë që i dënuari të ndërpriste me shqetësimet ndaj të ndjerës L. Nuk ka qenë 

kontestues fakti se takimi i fundit i tani të ndjerës ka qenë me të dënuarin Shpejtim në 

ditën kritike me 29.03.2013. Këta të dy  janë parë nga dëshmitari S.B., i cili në polici më 

03.04.2013 ka deklaruar se ditën kritike së bashku me L., kanë zbritur nga kombi-busi 

që qarkullonte në relacionin  D.-P., rreth orës 16:20. Siç ka deklaruar “...në afërsi të 

ëmbëltores “K..” një djalë  e ka ndaluar një djalë. Ka dëgjuar se e ka thirr “ndalu veç 

pak, ajo nuk u ndal, ai e kaloj rrugën dhe u ndal, pashë duke biseduar dhe unë 

vazhdova rrugën..” Dëshmitari tjetër B.B., në polici më 15.04.2013 kishte deklaruar se 

ditën kritike gjersa ishte duke punuar në lokalin e tij  “Servisi i audio” në Rr. “Nj.. Q..”  

rreth orës 18:30 apo 19:30 kishte parë  një person me një vajzë të re, teksa shkonin në 

një objekt të braktisur duke u ngjitur shkallëve në katin e dytë.  

       Edhe pse i dënuari në polici në dy deklaratat e dhëna, ka mohuar ketë fakt, më 

vonë i ballafaquar me fakte të pakontestueshëm,  ka pranuar se ishte me të ndjerën L., 

natën kritike prej orës 16:30 deri 19:10 apo 15 , kurse po atë natë pas orës 20 është 

raportuar zhdukja e tani të ndjerës. Po ashtu, i dënuari ka pranuar se telefonin e të 

ndjerës e kishte marr të cilin e ka mbajtur në posedim gjerë më 31.05.2013 kur është 

aktivizuar kartela, nga personi – dëshmitari B.K., i cili ka pohuar se telefonin e markës 

S... model SGH-F... me IMEI nr..../.... (i cili i takonte tani të ndjerës L.), kishte blerë nga i 

dënuari, dhe me rastin e aktivizimit të kartelës përmes IMEI-t është gjetur telefoni. Për 

këto fakte, i dënuari  nuk ka dhënë shpjegimin për se një gjë të tillë ka fshehur për plot 

dy muaj. 

       Për të gjitha këto, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të hollësishme të 

elaboruara në faqen 25-30 të aktgjykimit, të cilat i ka aprovuar edhe gjykata e shkallës 

së dytë. 

       Bazuar në provat e administruara gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të pa 

dyshimtë ka vërtetuar se në veprimet e të dënuarit qëndrojnë elementet e veprës 

penale për të cilën është shpallur fajtor, pra, se vepra penale është kryere nga motivet e 

ulëta. 
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       Këtë qëndrim lidhur me përshkrimin faktik dhe cilësimin juridik të veprës penale e 

ka aprovuar edhe gjykata e shkallës së dytë, për çfarë ka dhënë arsye të qarta të cilat si 

të drejta i aprovon edhe kjo gjykatë. Pra, në bazë të provave të administruara dhe 

vlerësimit të drejt të tyre, drejt është aplikuar ligji penal.  

       Pretendimi i radhës  është se gjykata e shkallës së dytë nuk  ka dhënë arsye për 

faktet vendimtare  dhe arsye lidhur me pretendimet e paraqitura në ankesën kundër 

aktgjykimit të shkallës së parë. Thuhet se kjo gjykatë, vetëm ka kopjuar deklaratat e 

dëshmitareve të  elaboruara në aktgjykimin shkallës së parë, duke mos i vlerësuar ato. 

       Kjo gjykatë konstaton se as ky pretendim nuk është i bazuar, nga fakti se siç edhe 

u tha më lart, kjo gjykatë ka dhënë arsye të plota për të gjitha faktet relevante po ashtu 

edhe për pretendimet e paraqitura në ankesë, ndërsa sa i përket dëshmive të 

dëshmitareve, në kontest të pretendimeve nga ankesa e ushtruar,  janë dhënë arsye se 

kjo gjykatë e ka pranuar vlerësimin e këtyre dëshmive të cilat  edhe një herë i ka 

vlerësuar siç ka paraqitur në faqen 5,6 dhe 7 të aktgjykimit, prandaj përsëritja e 

dëshmive të dëshmitarëve, nuk paraqet shkelje në kuptim të pretendimeve nga kërkesa.  

       Kjo gjykatë vlerëson se pretendimi se është shkelur ligji penal në dëm të dënuarit 

për faktin se nuk  është llogaritur koha e tërësishme e kaluar  në paraburgim, është i 

bazuar, kjo nga fakti se siç rezulton nga shkresat e çështjes sipas aktgjykimeve të 

kundërshtuara, paraburgimit të dënuarit i është llogaritur prej 29.05.2014 e tutje, ndërsa 

nga aktvendimi mbi caktimin e paraburgimit nga Gjykata Themelore Prishtinë  

PPR.kr.nr.253/2013 datë 30.08.2013 rezulton se paraburgimi i të dënuarit i është 

llogaritur nga data 29.08.2013 për çfarë kjo gjykatë pretendimin në fjalë e aprovoj si të 

bazuar dhe  në këtë pjesë e ndryshoi aktgjykimet e kundërshtuara si  në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

       Nga arsyet e dhëna më sipër kjo gjykatë pjesërisht aprovoj kërkesën për mbrojtjen 

e ligjshmërisë dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 lidhur me nenin 438 par.1 

pika1.1 të KPPK, vendos si në dsipozitiv të aktgjykimit. 

 

GJYKATA SUPREM E KOSOVËS – PRISHTINË 
Pml.nr.117/2018, më 6 qershor 2018 

 
 
Procesmbajtësja,                                       Kryetare e kolegjit, 
Qefsere Berisha                                   Nesrin Lushta 
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