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                            PML.nr.202/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të 

dënuarit I.M. nga P., për shkak të veprës penale të vrasjes në tentativë nga neni 178 

lidhur me nenin 28 të KPK, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër 

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

PKR.nr.120/2017 datë 26.02.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.190/2018 datë 17.07.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 1 tetor 2018, 

mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit I.M. ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren -

Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.120/2017 datë 26.02.2018 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.190/2018 datë 17.07.2018. 

 

A  r  s  y e  t  i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.120/2017 datë 26.02.2018, i dënuari I.M., është shpallur fajtor për veprat 

penale të vrasjes në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPK, dhe  mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK, dhe 

është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh në të cilin dënim i 

është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 13.11.2017 deri më datë 

26.02.2018, dhe me dënim me gjobë në shumë prej 1000 € (njëmijë), të cilin dënim 

është i obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Nëse i dënuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë, i njëjti do t’i 

zëvendësohet me dënim me burg ashtu për çdo 20 € (njëzetë), të dënimit me gjobë do 

t’i llogaritet 1 (një) ditë burgu. Të dënuarit i është shqiptuar dënimi plotësues konfiskimi i 

1 pistolete e markës “...” me numër serik ... e kalibrit 7.65 mm, dhe 7 fishek po të njëjtit 

kalibër si mjet i kryerjes së veprës penale. I dënuari është obliguar që në emër të 

shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor të paguajë shumën në 
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lartësi prej 300 € (treqind), si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën 

prej 50€ (pesëdhjetë), e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit e nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

       Në procedurën ankimore, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.190/2018 datë 17.07.2018, ankesat e ushtruara janë refuzuar si të pabazuara 

dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

       Kundër këtyre aktgjykimeve, mbrojtësi i të dënuarit av. E.R. nga P., ka paraqitur 

kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe çështja të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së 

parë.  

       Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.143/2018 datë 27.08.2018, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes konform dispozitës së 

nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit pretendon se aktgjykimet e kundërshtuara janë 

të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

par.1 nënpar.1.12 të KPPK, për shkak të faktit se në aktgjykime nuk janë paraqitur 

arsyet për çdo pikë të aktgjykimit ashtu siç parashihet me nenin 370 par.6 dhe 7 të 

KPPK. Mbrojtja po ashtu konsideron se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje të ligjit 

penal nga neni 385 par.1 nënpar.1.1 sepse në tiparet e veprës penale të tentim vrasjes 

nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPK, nuk formësohet dashja e të dënuarit I.M. si 

fakt vendimtar që ka të bëjë me kualifikimin juridik të veprës penale të cilën e ka kryer i 

dënuari. Kjo vërtetohet nga fakti se i dënuari në karikator të armës ka pasur 8 plumba  

dhe se po të kishte pas qëllim ta përfundojë veprimin e ndërmarrë dhe ta vras të 

dëmtuarin A. (edhe pse ai kishte kërkuar të takohet me A1.-vëllain e të dëmtuarit e jo 

me A) , edhe pse nuk ka pas kurrfarë pengese, nuk e ka bërë këtë por vetëm ka shtënë 

në drejtim të tij një herë duke i thënë “tani po të lë me një plumb, herën tjetër kam me të 

vra” që tregon se i dënuari nuk kishte për qëllim vrasjen e të dëmtuarit. Këto shkelje 

kanë ndikuar në kualifikimin e drejtë të veprës penale ndaj të dënuarit e që përbënë 

shkelje të ligjit penal ndaj të njëjtit.  

       Gjykata Supreme e Kosovës, duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa gjeti se 

asnjë nga pretendimet nuk qëndron dhe se dispozitivet e aktgjykimeve janë të qartë, 

nuk kanë kundërthënie as me vetveten as me arsyetimin e tyre. Në arsyetimin e 

aktgjykimit të shkallës së parë dhe asaj të shkallës së dytë  janë të paraqitura të gjitha 

arsyet të duhura faktike dhe juridike  mbi bazën e të cilave është marrë vendimi meritor 

e të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë. Në arsyetim janë dhënë arsye të mjaftueshme 

ligjore lidhur me të gjitha provat e administruara në shqyrtimet gjyqësore duke vënë në 
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dukje se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr  të provuara ose si të paprovuara dhe 

duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore e konform dispozitës së nenit 370 par.7 të 

KPPK. 

       Kështu kjo gjykatë gjen se qëndron fakti se i dënuari ditën kritike ka shkuar në 

punëtorin-servisin për riparim të të dëmtuarit ku e takon të miturin E.A. dhe nga i njëjti 

kërkon që ta thërret mjeshtrin-A1., dhe se duke mos qenë A1. aty shkon tani i dëmtuari 

A.A. me të cilin kishte një mosmarrëveshje paraprake për çështje pronësore juridike të 

pazgjidhura dhe se i njëjti shtënë në të një herë nga një distancë shumë e vogël prej 1-

1.5 metër. Kur i njëjti gjendet i shtrirë në tokë i drejtohet me fjalët “këtë herë po të lë me 

një plumb, herën tjetër kam me të vra”, dhe largohet nga vendi i ngjarjes. Po ashtu, 

qëndron fakti se i dënuari në armën-pistoletën e markës “...”, kishte 8 plumba dhe se 

pasi që kishte shtënë në të dëmtuarin në të njëjtën janë gjetur edhe 7 plumba që 

vërteton se i dënuari kishte shfrytëzuar vetëm një plumb. Duke shqyrtuar pretendimin 

se, këto fakte të cilat nuk kontestohen as nga i dënuari e as nga i dëmtuari, se tek i 

dënuari ka munguar dashja për të kryer veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 

178 lidhur me nenin 28 të KPK, kjo gjykatë gjen se i dënuari respektivisht gjykata e 

shkallës së parë si dhe ajo e shkallës së dytë kanë arsyetuar se pse e kanë aprovuar 

një kualifikim juridik të tillë të veprës penale. Kështu nga fakti se i dënuari dhe familja e 

të dëmtuarit kanë pasur një kohë të gjatë një mosmarrëveshje  për çështje pronësore 

juridike të pazgjidhura ,se i dënuari ditën kritike shkon në punëtorinë e të dëmtuarit dhe 

vëllait të tij A1., se pasi kërkon A1., vjen i dëmtuari dhe i njëjti shtënë në të, në organet 

vitale respektivisht  në pjesën e barkut afër kërthizës dhe atë nga afërsia 1-1.5 metër, i 

shkakton lëndimet trupore më hollësisht  të përshkuara në aktgjykimet e kundërshtuara, 

lë për të kuptuar se  kishte dashje direkte tek i dënuari sepse i njëjti ishte i vetëdijshëm 

për veprimet e veta dhe për rrezikun konkret duke i drejtuar veprimet e veta me vullnet 

dhe duke e paraparë mundësinë e shkaktimit të pasojës së dëmshme. Pra i dënuari ka 

qenë plotësisht i vetëdijshëm se në momentin kur ka shtënë në të dëmtuarin nga një 

afërsi aq e vogël  në organet vitale të të njëjtit me armë zjarri, të dëmtuarit  do t’i 

shkaktohen lëndime të rënda trupore të cilat do të shkaktojnë vdekjen. Por edhe nëse 

në rastin se  mos të  kishte dashje direkte tek i dënuari për kryerjen e veprës penale ,ka 

pasur dashje eventuale për këtë. Dashja eventuale ekziston atëherë kur kryesi ka qenë 

i vetëdijshëm se për shkak të veprimit të tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, 

mirëpo me vetëdije është pajtuar që ajo të shkaktohet. Pra nuk është kontestuese se 

tek i dënuari ka ekzistuar dashja, dhe me të drejtë gjykatat kanë aprovuar kualifikimin 

juridik të veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, sepse në veprimet e të njëjtit 

formohen të gjitha elementet e kësaj vepre penale.  

       Prandaj, duke i pasur parasysh rrethanat e sipër cekura si dhe arsyet e theksuara 

në aktgjykimet e kundërshtuara rezultojnë si të pabaza pretendimet nga kërkesa, e në 

anën tjetër rezultojnë si të drejta dhe të ligjshme përfundimet e gjykatës së shkallës së 

parë dhe asaj të shkallës së dytë se i dënuari ka kryer veprat penale për të cilat është 

shpallur fajtor, sepse në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar se i njëjti i armatosur 

paraprakisht, shkon në lokalin e të dëmtuarit ku edhe shtënë në të dëmtuarin dhe tek i 

njëjti ekziston dashja për kryerjen e veprave penale. 
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       Duke u nisur nga fakti se të dy aktgjykimet kanë dhënë arsye të mjaftueshme ligjore 

lidhur me pretendimet ankimore të të mbrojtësit të të dënuarit e të cilët i pranon edhe kjo 

gjykatë si të drejta , kjo gjykatë gjen se ndaj të dënuarit nuk është shkelur ligji penal kur 

është shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 178 lidhur me 

nenin 28 të KPK, sepse në veprimet e të njëjtit formohen të gjitha elementet e veprës 

penale për të cilën edhe është shpallur fajtor.  

       Nga të gjitha këto që u tha më lartë e meqenëse aktgjykimet nuk janë të përfshira 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe ndaj të njëjtit nuk është 

shkelur ligji penal kjo gjykatë konform nenit 437 të KPPK, refuzoi kërkesën për mbrojtje 

të ligjshmërisë si të pabazuar dhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 
GJYKATA SPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

PML.nr.202/2018, më 1 tetor 2018 
 
 

Procesmbajtëse,                              Kryetare e kolegjit, 
Mirlinda Mejzini-Simnica                                 Nesrin Lushta  


