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Numri i lëndës: 2018:047765 

Datë: 27.05.2022 

Numri i dokumentit:     03063673 

 

Pml.nr.179/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Mirlinda 

Mejzini -Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit N.M., për shkak të 

veprës penale shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par.1 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur për kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të 

paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega 

në Klinë P.nr.185/2019 të datës 16.08.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1185/2021 të datës 28.01.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 16 maj 2022, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

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

anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Klinë P.nr.185/2019 të datës 

16.08.2021 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1185/2021 të datës 

28.01.2022 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 
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        Gjykata Themelore në Pejë - Dega në Klinë, me aktgjykimin P.nr.185/2019 të datës 

16.08.2021, të dënuarin N.M. e ka shpallur fajtor për veprën penale shtytja në vetëvrasje dhe 

ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par.1 të KPRK-së dhe i ka gjykuar me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti. I dënuari është liruar nga pagesa e shpenzimeve të procedurës 

penale, kurse përfaqësuesit e të dëmtuarës për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë 

udhëzuar në kontest civil. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1185/2021 e datës 28.01.2022 ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë e ka vërtetuar. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

të dënuarit, av. Gëzim Baloku nga Peja, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, të 

aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe të dënuarin të e liron nga akuza apo të anuloj aktgjykimet e kundërshtuara 

dhe lëndën ta kthej në rigjykim. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.113/2022 e datës 

06.05.2022, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesa  

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit, thekson se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

janë bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, meqë dispozitivi i aktgjykimit 

është në kundërshtim me arsyetimin. Madje dy gjykatat e instancave më të ulëta në aktgjykimet 

e tyre vetëm i numërojnë provat dhe citojnë deklarimet e dëshmitarëve pa bërë asnjë analizë të 

këtyre provave se përmes këtyre provave janë plotësuar elementet e veprës penale për të cilën i 

dënuari është shpallur fajtor dhe është dënuar. 
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        Pretendohet se në rastin konkret nuk janë vlerësuar elementet e shtytjes dhe veçanërisht të 

arsyetohen veprimet e të dënuarit se i njëjti a krijoi apo përforcoi bindjen e tani të ndjerës për të 

bërë vetëvrasje, përkatësisht në çfarë mënyre shtyti viktimën për vetëvrasje. Për më tepër, 

gjykata e shkallës së parë, por edhe ajo e shkallës së dytë u mjaftuan vetëm me faktin e përdorimit 

të dhunës në një rast nga ana e të dënuarit, kurse shtytja në kryerjen e vetëvrasjes nuk nënkupton 

përdorimin e dhunës, por vetëm krijimin e bindjes dhe frikësimit. 

 

        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 është e bazuar. 

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

janë të bazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa përmbajnë shkelje 

për të cilat pretendohet. 

 

        Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale sipas dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, përkatësisht 

nenit 370 par. 7 të KPPK-së, meqë gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur arsyetim në të 

cilën është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike dhe veçanërisht vërtetimit të 

ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të dënuarit. 

  

        Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë vetëm ka bërë listimin dhe përshkrim të provave 

të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe nuk ka bërë vlerësimin e tyre që të shpijnë deri 

tek një konkludim përkitazi me ekzistimin e veprës penale.   

 

        Sipas pikëpamjes së Gjykatës Supreme të Kosovës në rastin konkret nuk janë kontestuese 

faktet se e ndjera kishte konsumuar pesticidin e llojit reglon dhe nga i cili konsumim ishte 

shkaktuar tani vdekja e tani të ndjerës (të vërtetuara përmes dokumentacionit mjekësor), por 

kontestuese ka mbetur mënyra e veprimit dhe manifestimi i shtytjes të të dënuarit dhe nga e cila 

shtytje ka ardhur deri tek vetëvrasja e tani të ndjerës, pasi që nga shkresat e lëndës dalin të janë 

dy versione të shkaktimit të vdekjes së të ndjerës dhe atë: versioni i të dënuarit (se vetëvrasja 

nuk ka ndodhur si pasojë e marrëdhënieve mes të ndjerës dhe tani të dënuarit) dhe versioni i 
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prokurorisë (se si pasojë e e ushtrimit të dhunës fizike dhe psikike nga ana e të dënuarit  ka ardhur 

deri te vetëvrasja e të ndjerës) dhe të cilat dilema nuk janë eliminuar në aktgjykimin e 

kundërshtuar. 

        Nga të gjitha këto, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i shkallës së parë 

është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së, të cilat shkelje nuk janë eliminuar me 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë. Për më tepër, shkeljet e theksuara më lart e vënë në 

dyshim edhe gjendjen faktike pasi që nuk është vërtetuar saktësia e fakteve vendimtare se në 

çfarë mënyre është shkaktuar shtytja nga ana e të dënuarit që tani e ndjera të ndërmerr veprimin 

e saj. Përtej kësaj dispozita e nenit 183 par.1 të KPRK-së nuk ka shtjelluar mënyrën e shtytjes 

por vetëm ka përshkruar faktin se si rezultat i shtytjes të realizohet vetëvrasja. Ashtu që për këtë 

arsye për definimin e shtytjes duhet të analizohen dispozitat e përgjithshme tek shtytja e cila ka 

përcaktuar dy mënyra të veprimit të kryerësit të kësaj vepre penale dhe atë kur përmes veprimeve 

konkrete viktimës i formohet apo i përforcohet vendimi për të kryer vetëvrasje, kurse të cilat 

aspekte nuk janë shqyrtuar mjaftueshëm nga ana e dy gjykatave të instancave më të ulëta 

gjyqësore. Nga kjo arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e bazuar, që rezultoi me 

marrjen e vendimit për anulimin e aktgjykimeve të kundërshtuara dhe shqyrtim të serishëm të 

kësaj çështje. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në 

këtë aktgjykim dhe të administroj provat ekzistuese e sipas nevojës edhe prova tjera e pas kësaj 

të marr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike. Përkatësisht të 

vërtetoj në mënyrë të plotë dhe të drejtë formën dhe mënyrën e veprimit të të dënuarit, meqë këto 

paraqesin elementet qenësore të figurës së veprës penale shtytja dhe ndihma në vetëvrasje nga 

neni 183 par.1 të KPRK-së, meqë me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, nuk rezulton se 

janë qartësuar dhe arsyetuar mjaftueshëm. 

 

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 438 par.1 pika 1.2 të KPPK -së, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.179/2022, më 16 maj 2022 

B.profesional,                                                                                              Kryetarja e kolegjit, 

Mrlinda Mejzini-Simnica                                                                                  Mejreme Memaj 


