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 Pml.nr.198/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët Valdete 

Daka, kryetare kolegjit dhe gjyqtarëve: Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtar, me 

bashkëpunëtoren profesionale Mirlinda Mejzini Simnica, procesmbajtëse, në çështjen 

penale ndaj të dënuarit Sh.M., për shkak veprave penale të vrasjes së rëndë, nga neni 30 

par.2 pika 6 e LPK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të 

paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit av. S.M., kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë KP.nr.368/2018 të datës 21.03.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PN.nr.408/2018 të datës 01.06.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me 16 tetor 

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 Sh.M., e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

KP.nr.368/2018 të datës 21.03.2018 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PN.nr.408/2018 të dt.01.06.2018. 

 

 

A r s y e t i m 

 

           Vendimi i Gjykatës Themelore 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktvendimin KP.nr.368/2018 të datës 

21.03.2018, ka hudhur si të palejuar kërkesën e mbrojtësit të të dënuarit Sh.M., për 

rishikimin e procedurës penale të përfunduar me aktgjykim të formës së prerë dhe atë 

aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.203/2005 të datës 09.11.2007, 

aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës AP.nr.190/2009 të datës 27.01.2010 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës API.nr.1/2010 të datës 26.11.2010. 

 



2 

 

           Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës   

 

Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin PN.nr.408/2018 të dt.01.06.2018, ka 

refuzuar si të palejuar ankesën e të dënuarit të ushtruar kundër aktvendimit të gjykatës së 

shkallës së parë. 

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Kundër këtyre aktvendimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit, S.M., avokat nga Prishtina, për shkak të shkeljes së ligjit penal, 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve të cilat kanë ndikuar 

në ligjshmërinë e vendimit, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovoj si të 

bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anulohen aktvendimet e kundërshtuara dhe 

të aprovoj kërkesën për rishikimin e procedurës penale. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.141/2018 të 

datës 23.08.2018, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit pretendon se kërkesa për rishikimin e procedurës 

penale do të duhej të lejohej, pasi që pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit janë siguruar 

prova të rëndësishme në çështjen penale të gjykuar. Provat e reja janë të paraqitura në 

aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës të evidentuar PPS.nr.10/2013 

dhe atë deklarimet e të dënuarit Sh.M. të dhëna gjatë procedurës paraprake me datat 

15.10.2012, 01.11.2012, 08.12.2016, 01.02.2016, 16.02.2017, 03.07.2017 dhe 19.07.2017, 

me të cilat deklarime i dënuari shtjellon në tërësi ngjarjen e ndodhur. 

Po ashtu prova të reja janë edhe raportet e policisë së UNMIK-ut të datave 

29.10.2004 dhe 06.06.2007, për masat e përgjimit ndaj personave A.M dhe B.K, të cilat e 

vërtetojnë faktin se persona të tjerë kanë organizuar dhe kryer veprën penale. Nëse gjykata 
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e shkallës së parë përkatësisht Gjykata e Qarkut në Prishtinë me rastin e marrjes së 

aktgjykimit P.nr.203/2005 të datës 09.11.2007, do të kishte njohuri për ekzistimin e këtyre 

provave të reja të cilat janë zbuluar më vonë, me siguri se ndaj të dënuarit do të shqiptonte 

dënim më të ulët, pasi që do të vërtetohej se i dënuari nuk ka qenë personi kyç në 

strukturën kriminale por person më pak i rëndësishëm. Për më tepër, me këto prova të reja 

do të vërtetohej se i dënuari nuk ka qenë kryerës i kësaj vepre penale. 

 

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 nuk është e bazuar. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësit të të 

dënuarit është i pabazuar, ngase aktvendimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, 

nuk përmbajnë shkelje të pretenduara. Në aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë me të 

cilën është hudhur si e palejuar kërkesa për rishikimin e procedurës penale, gjykata drejt ka 

konstatuar se në rastin konkret mbrojtësi i të dënuarit ka paraqitur kërkesë për rishikimin e 

procedurës penale duke paraqitur prova të cilat janë të njëjta me provat e paraqitura në 

kërkesën e kaluar e cila është vendosur me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë 

të evidentuar me KP.nr.515/2014 të datës 23.07.2014 e i cili aktvendim është vërtetuar nga 

ana e Gjykatës së Apelit të Kosovës me aktvendimin e saj PN.nr.450/2014 të datës 

05.09.2014, e që sipas arsyetimit të gjykatave, baza e kërkesës është e njëjtë si nga forma 

ashtu edhe përmbajtja e tyre dhe si të tilla nuk mund të konsiderohen prova të reja në bazë 

të të cilave do të arsyetohej rishikimi i procedurës penale. 

 

Bazuar në faktin se për të njëjtat arsye dhe prova të pretenduara është vendosur 

edhe më parë dhe duke pasur parasysh posaçërisht faktin se në kërkesën e re nuk është 

paraqitur ndonjë provë e re që do ta bënte të justifikueshëm rishikimin e procedurës penale, 

me të drejtë është konstatuar në aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë se provat në të 

cilën bazohet kërkesa për rishikimin e procedurës penale janë prova të cilat janë paraqitur 
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edhe në kërkesën e parë për rishikim të procedurës penale, andaj me të drejtë edhe është 

hudhur poshtë një pretendim i tillë duke aplikuar dispozitën e nenit 426 par.1 nënpar.1.3 të 

KPPK-së meqë faktet e provat në të cilat është mbështetur kërkesa për rishikimin e 

procedurës penale janë refuzuar pasi që nuk e justifikojnë lejimin e rishikimit të procedurës 

penale e këtë e ka aprovuar edhe gjykata e shkallës së dytë.  

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë u konsiderua e pabazuar dhe 

në kuptim të nenit  437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Pml.nr.198/2018, më datë 16 tetor 2018 

 

 

Procesmbajtësja,                                                                          Kryetarja e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini –Simnica                          Valdete Daka  

 


