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                                                                                                                                 Pml.nr.16/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                                          

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

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit Sh.M, për shkak të veprës penale 

vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 të KPRK, duke vendosur lidhur me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë PKR.nr.115/2018 të datës 14.10.2019 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.564/2019 të datës 29.11.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datën 04.02.2020, mori këtë: 

 

 

  A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit Sh.M, 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë PKR.nr.115/2018 të datës 

14.10.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.564/2019 të datës 

29.11.2019. 

 

 

                                                                 A r s y e t i m 

 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë PKR.nr.115/2018  të datës 14.10.2019  i 

dënuari Sh.M, është shpallur fajtor për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me 

neni 28 të KPRK dhe për këtë vepër është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) 

vjet, në të cilin dënim i ka llogaritur edhe kohen e kaluar në paraburgim prej datës 27.09.2018 e 

tutje, dënim ky i cili do të ekzekutohet menjëherë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Është 

obliguar i dënuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogaris përfundimtare të 

gjykatës ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 €, si dhe shumën prej 50 €, në 

emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

      Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.564/2019 e 

datës 29.11.2019, i ka refuzuar si të pabazuara ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë 

dhe mbrojtësit të dënuarit kurse aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

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

dënuarit, R.K, avokat nga M, për shkak të shkeljes së dispozitave të Kodit Penal të Kosovës, me 
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propozim që të aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e bazuar dhe aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

 

      Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.8/2020 e datës 20.01.2020, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit të refuzohet si e 

pabazuar. 

      

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

dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve që dalin 

nga kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë gjeti se: 

 

       - kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

       Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit pretendohet se gjykatat në 

procedurën e rregullt kanë shkelur Kodin Penal të Kosovës në dëm të dënuarit.  Pretendohet se 

sulmi ishte aktual e për këtë flet fakti se gjersa i dënuari Sh.M, dhe i dëmtuari E.Gj, ishin në 

konflikt dhe viktima me te dy duart e kishte kapur për krahësh të dënuarin, i dënuari nuk e kishte 

çakinë në dorë, por në xhep deri në momentin kur nga lokali i të dëmtuarit ka dalë djali i tij-pra 

dëshmitari A.Gj, i cili në dorë po mbante një thikë dhe atë duke shkuar në drejtim të babait të tij-

viktimës por edhe të dënuarit, moment ky që tek i dënuari shkaktoi frikë dhe panik, u soll në 

gjendje të jashtëzakonshme psikike, gjendje  kjo e shkallës së lartë të afektitetit e cila pat ndikim 

të madh në aftësinë e të dënuarit që të veproi pa menduar mirë. Pretendohet se i dënuari në këtë 

rast ka kryer veprën penale vrasje në tentativë në gjendje të afektit mendor e jo sikur që ka 

konstatuar gjykata e shkallës së parë, vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 të 

KPK, për çka gjykatat kanë bërë shkeljen e ligjit penal në dëm të dënuarit, kur të njëjtin  e kanë 

shpallur fajtor si në dispozitiv të aktgjykimit të kundërshtuar. 

 

          Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e lartcekura të mbrojtësit të 

dënuarit janë të pabazuara. Te dy aktgjykimet  janë të qarta, të kuptueshme dhe të bazuara në 

ligj, aktgjykimet e kundërshtuara janë në harmoni me vetveten dhe me arsyetimin, mbështeten në 

prova të administruara dhe drejt të vlerësuara. Në rastin konkret nga shkresat e çështjes dhe 

aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se ditën kritike pas një grindje në mes të dënuarit Sh.M, 

dhe të dëmtuarit E.Gj, i dënuari e godet të dëmtuarin dhe atë në anën e majtë të gjoksit duke i 

shkaktuar plagë prerëse në madhësi prej 3 cm, dhe në pjesën e majtë të kraharorit e duke 

shkaktuar kështu lëndime të lehta trupore, fakte këto dhe rrethana që gjykata e shkallës së parë i 

ka vërtetuar, pjesërisht nga vet mbrojtja e të dënuarit nga deklarata e të dëmtuarit E.Gj, të 

dëshmitareve A.Gj, dhe G.Rr, pastaj edhe nga provat materiale në shkresat e lëndës, si 

dokumentacioni mjekësor për të dëmtuarin, raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes, CD e vendit 

të ngjarjes, ekspertiza mjeko-ligjore. Gjykata drejt ka vërtetuar  se i dënuari në këtë rast kishte 

vepruar me dashje direkte. Kjo për faktin se ai ishte i vetëdijshëm se veprimet e tij pra, goditja dy 

herë me thikë të dëmtuarit mund ti shkaktonte pasoja të cilat mund të ishin fatale për jetën e të 

dëmtuarit, mirëpo edhe përkundër këtyre fakteve i dënuari e dëshironte shkaktimin e  pasojës e 
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cila ka mbetur në tentativë. Se i dënuari donte ta kryente veprën penale të vrasjes, e tregon edhe 

fakti se i njëjti e ka goditur dy herë edhe atë afër pjesës vitale të trupit, nën kraharor, pjesa e 

majtë ku gjendet edhe zemra, gjë që tregon për dashjen e tij për kryerjen e kësaj vepre penale. 

 

       Pretendimi i mbrojtësit të dënuarit se gjykatat e kanë shkelur ligjin penal në dëm të dënuarit 

kur e kanë shpallur fajtor për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 178 e lidhur me nenin 28 

të KPRK, sepse është dashtë ta shpallin fajtor për veprën penale të kryer në gjendje të tronditjes 

së fort mendore nga neni 180 të KPK, është i pabazuar. 

 

      Sipas dispozitës së nenit 180 të KPRK, vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë 

mendore përkufizohet në këtë mënyrë , “ Kushdo që personin tjetër e privon nga jeta në gjendje 

të tronditjes së fortë mendore të shkaktuar pa fajin e tij nga sulmi keqtrajtimi apo fyerja e rëndë 

nga ana e personit të vrarë”. Nga ky përkufizim si kusht primar kërkohet që të ekzistojnë tri 

elemente: sulmi, keqtrajtimi apo fyerja e rëndë nga ana e viktimës. Mirëpo nga provat që gjenden 

në shkresat e lëndës, siç janë dëshmitë e të dëmtuarit dhe dëshmitarëve dhe provave të tjera 

materiale, në asnjë mënyrë nuk mund të vërtetohet se i dëmtuari E.Gj, apo djali i tij A.Gj, ta kenë 

sulmuar, keqtrajtuar apo fyer të dënuarin. Në rastin konkret të dëmtuarit nuk kanë ndërmarrë 

kurrfarë sulmi apo provokimi tjetër në drejtim të dënuarit, por përkundrazi i dënuari me vet 

iniciativë ka shkuar në lokalin e të dëmtuarit dhe ka filluar konfliktin së pari verbal pastaj edhe 

fizik dhe në mënyrë të vazhdueshme e më pas e godet edhe me thikë të dëmtuarin, që do të thotë 

se i dëmtuari nuk ka ndërmarrë asnjë veprim inkriminues në drejtim të provokimit apo sulmit 

ndaj të dënuarit. Në rastin konkret pretendimet e mbrojtjes kanë të bëjnë me konstatimin e 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, mirëpo, kjo gjykatë vlerëson se gjykatat kanë bërë 

aplikimin e drejt të dispozitës materiale dhe pretendimi se bëhet fjalë për shkelje të ligjit penal 

është i paqëndrueshëm. 

     

        Nga arsyet e cekura më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është refuzuar si të 

pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK është vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.16/2020, më datë 04.02.2020 

 

Procesmbajtësi,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

   Bujar Balaj                                            Nesrin Lushta 

 

     

 

 

 


