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Pml.nr.149/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, 

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Emine Mustafa, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit I.C., për shkak të veprës penale 

vrasja në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 KPK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, av. G.H., kundër 

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

PKR.nr.498/2013 të datës 26.02.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.115/2018 të datës 12.04.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 16 korrik 2018, 

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 I.C., 

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

Rënda PKR.nr. 498/2013 të datës 26.02.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.115/2018 të datës 12.04.2018. 

 

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. 498/2013 të datës 26.02.2018, të dënuarin I.C. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

vrasja në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 KPK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 1 (një) viti. I dënuari është obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor në 
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shumë prej 50 (pesëdhjetë) €, dhe të shpenzimeve të procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare. 

       Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

       Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.115/2018 të datës 12.04.2018, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe e 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, av. G.H. nga P., për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë si të 

bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të dënuarin ta liroj nga akuza për veprën penale për 

të cilën është shpallur fajtor apo të anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe lëndën ta kthej në 

rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

       Mendimi i Prokurorit të Shtetit   

 

       Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.nr.110/2018 e datës 

06.06.2018, ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

       Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se gjykata e shkallës së parë me rastin e aprovimit 

të pranimit të fajësisë nga ana e të dënuarit nuk ka vepruar në mënyrë të drejtë përkatësisht nuk i 

ka vlerësuar faktet e çështjes që përmbante aktakuza e as materialet e prezantuara nga ana e 

prokurorit të shtetit. Edhe pse i dënuari formalisht ka bërë pranimin e fajësisë, kjo nuk ka qenë 

në përputhje me shkresat e lëndës dhe cilësimin juridik i veprës penale, pasi që me këtë rast nuk 

janë vlerësuar faktet vendimtare dhe se qëllimi i kryerësit nuk ka qenë që ta privoj nga jeta të 

dëmtuarën me të cilën ka jetuar në bashkëshortësi rreth 60 vite dhe kanë shtatë fëmijë të 
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përbashkët e kjo vërtetohet me faktin se goditjen me thikë ia ka bërë në pjesën e krahut të djathtë 

dhe jo në pjesën e gjoksit siç është konstatuar në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë.  

 

Po ashtu pretendohet se i dënuari nuk ka kuptuar mjaftueshëm natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë meqë nuk i janë sqaruar të gjitha benifitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

duke pasur parasysh edhe moshën e shtyrë të tij se është i moshës 80 vjeçare dhe se po ta 

kuptonte se bëhet fjalë për vepër penale të vrasjes në tentativë me siguri se nuk do ta pranonte 

fajësinë.  

 

Më tutje pretendohet se edhe gjykata e shkallës së dytë nuk ka vlerësuar pretendimet 

ankimore por vetëm ka konstatuar të gjeturat dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë pa analizuar shkeljet e manifestuara nga gjykata e 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, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit, 

është i pabazuar, ngase aktgjykimet e kundërshtuara, nuk përmbajnë shkelje të pretenduara të 

ligjit penal e as shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

 

       Në rastin konkret është e rëndësishme të theksohet i dënuari ka bërë pranimin e fajësisë në 

shqyrtimin fillestar dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë përmbushur kriteret e 

përcaktuara në nenin 248 të KPPK-së, pranimi i fajësisë është aprovuar dhe shqyrtimi fillestar ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  
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       Bazuar në procesverbalin e shqyrtimit fillestar gjykata e shkallës së parë rezulton se ka 

zbatuar në tërësi dhe në mënyrë të drejtë procedurën penale ashtu që të dënuarit në mënyrë të 

hollësishme i janë sqaruar dispozitat e nenit 248 të KPPK-së dhe se i dënuari rezulton se ka 

kuptuar në tërësi udhëzimet nga ana e kryetarit të trupit gjykues dhe, për më tepër, në këtë seancë 

ishte prezentë edhe mbrojtësi i tij i cili po ashtu deklaron se i dënuari është konsultuar 

paraprakisht me të për deklarimin e tij për pranimin e fajësisë. Pretendimi se i dënuari nuk i ka 

kuptuar këto udhëzime nuk është i bazuar e posaçërisht duke u bazuar në procesverbalin e 

shqyrtimit fillestar ku i dënuari qartazi deklaron se: “...e ndiej veten fajtor jashtëzakonisht shumë 

dhe unë pajtohem me çfarëdo vendimi që gjykata sjell, këto janë gabime të mija dhe unë dua ti 

marrë përsipër...”, ashtu që bazuar në këtë deklarim të tij me të drejtë gjykata e shkallës së parë 

ka konkluaduar se i dënuari ka kuptuar në tërësi veprën penale dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

përkatësisht dënimin që mund të shqiptohet dhe faktin se ndaj aktgjykimit nuk mund të paraqes 

ankesë për shkak të vërtetimit të gabueshëm apo jo të plotë të gjendjes faktike. 

  

Përkitazi me pretendimin se i dënuari nuk kishte qëllim që të dëmtuarën ta privoj nga jeta 

dhe se goditja ishte bërë në krahun e djathtë edhe ky pretendim del se nuk është i bazuar pasi që 

në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë janë dhënë arsye të mjaftueshme për 

bazueshmërinë e provave që gjenden në shkresat e lëndës dhe atë mbrojtjen e të dënuarit, 

dëshmitë e dëshmitarëve, raportin mjekësor dhe fotodokumentacionin e përpiluar nga ana e 

zyrtarëve policor, nga të cilat është vërtetuar se pranimi i fajësisë është në harmoni me dispozitën 

e nenit 248 të KPPK-së dhe nga kjo arsye edhe ka bërë pranimin e fajësisë dhe ka vazhduar me 

shqiptimin e dënimit. Për më tepër sipas fotografive të të dëmtuarës qartazi shihet se plaga e 

shkaktuar ka qenë në pjesën e djathtë të gjoksit dhe jo në krahun e djathtë siç pretendohet në këtë 

kërkesë. Në këtë kontekst është jorelevant fakti se çfarë lloji i lëndimit i është shkaktuar të 

dëmtuarës në rastin konkret por i rëndësishëm është fakti jo kontestues se goditja ka qenë e 

drejtuar në organin vital përkatësisht në pjesën e gjoksit dhe përmes goditjes në këtë pjesë mund 

të konkludohet qëllimi i të dënuarit për të privuar nga jeta të dëmtuarën. 

 

       Po ashtu edhe pretendimi përkitazi me faktin se në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

nuk janë dhënë arsye të qarta përkitazi me faktet e vërtetuara dhe të pa vërtetuara, nuk është i 

bazuar pasi që me të drejtë gjykata e shkallës së dytë në aktgjykimin e saj ka pranuar në tërësi  

konstatimet e paraqitura nga gjykata e shkallës së parë se në rastet e pranimit të fajësisë nuk 
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administrohen prova por vetëm konstatohet se pranimi i fajësisë është në harmoni me provat e 

prezantuara në aktakuzë. 

 

       Përkitazi me pretendimet e theksuara për shkelje të dispozitave të procedurës penale edhe 

pse është cekuar si shkelje, megjithatë në kërkesë nuk është paraqitur asnjë pretendim konkret, 

andaj, kjo pikë e kërkesës nuk u trajtua, bazuar në nenin 436 par.1 të KPPK-së, se me rastin e 

vendosjes për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, Gjykata Supreme e Kosovës kufizohet 

vetëm në verifikimin e shkeljeve në të cilat pretendon paraqitësi i kërkesës.    

 

 Andaj, në rastin konkret në mënyrë të drejtë dhe të plotë është aplikuar ligji penal nuk 

janë evidentuar shkelje të dispozitave të procedurës penale dhe 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.149/2018, më 16 korrik 2018 

 

 

Procesmbajtësi,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                    Valdete Daka 


