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Pml.nr.221/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare Agim Maliqi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit G.B., për shkak të veprës penale 

vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.1, 1.3 dhe 1.4 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi 

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

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

PKR.nr.134/2018 të datës 30.01.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.140/2019 të datës 17.04.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 5 shtator 2019, 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 

G.B., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime 

të Rënda PKR.nr.134/2018 të datës 30.01.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.140/2019 të datës 17.04.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.134/2018 të datës 30.01.2019, të dënuarin G.B. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.1, 1.3 dhe 1.4 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 25 (njëzetë e pesë) vite, në të cilin dënim i është llogaritur koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 24.05.2018 e tutje. I dënuari është obliguar në pagesën e 

paushallit gjyqësor në shumë prej 100 €, si dhe shumën prej 50€, në fondin e kompensimit të 

viktimave.  
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        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.140/2019 të datës 17.04.2019, 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 

dënuarit G.B. av. B.H. nga Gj., pa paraqitur bazat e kërkesës, me propozim që Gjykata Supreme 

e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe lënda të kthehet në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.156/2019 e datës 

31.07.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit, thekson se në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë nuk janë dhënë arsye për faktet vendimtare e po ashtu arsyetimi i dhënë nuk 

është i mjaftueshëm. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së dytë me rastin e shqyrtimit të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë në vend se të anulon këtë aktgjykim është munduar që të arsyetoj aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë, megjithatë nuk ia ka arritur pasi që edhe gjykata e shkallës së dytë 

ka dështuar të eliminoj të metat e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Më tutje pretendohet se provat e administruara në të cilat bazohet aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë nuk janë të artikulueshme në raport me mbrojtjen e të dënuarit të paraqitur gjatë 

shqyrtimit gjyqësor.  
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        Në kërkesë theksohet se aktgjykimet e kundërshtuara nuk kanë dhënë arsye se i dënuari me 

dashje e ka kryer këtë vepër penale pasi që është iluzore të pretendohet se i dënuari veprën e ka 

kryer me dashje. 

 

        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 aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 

 

        Në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është paraqitur arsyetim përkitazi me faktet 

vendimtare, pasi që në të është saktësuar data, koha dhe mënyra e kryerjes së veprës penale dhe 

me këtë rast arsyet janë të qarta edhe për faktet vendimtare duke u bazuar në provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. Gjykata e shkallës së parë përfundimet për faktet 

vendimtare i ka nxjerr përmes vlerësimit të dëshmive të dëshmitarëve N.B., S.B. dhe M.B., për 

më tepër dëshmitë e dëshmitarëve kanë qenë në përputhje të plotë me provat materiale të 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe atë raporti i autopsisë përkitazi me shkakun e 

vdekjes së tani të ndjerit, fotodokumentacioni i vendit të ngjarjes, raporti nga Qendra e Mjekësisë 

Familjare në Kamenicë dhe certifikata e vdekjes e në bazë të të cilave vërtetohet mënyra dhe 

rrethanat e kryerjes së veprës penale nga i dënuari. Gjykata e shkallës së parë në faqe 26 të 

arsyetimit të aktgjykimit të saj ka vlerësuar në mënyrë të detajuar edhe mbrojtjen e të dënuarit 

dhe faktin se pse nuk i ka besuar versionit të mbrojtjes së tij, duke gjetur se nuk ka qenë në 

mbështetje me të gjitha provat tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimet e theksuar në kërkesë përkitazi me 

faktin se gjykata e shkallës së dytë ka dështuar të eliminoj të metët e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, po ashtu janë të pabazuara, meqë arsyetimi i gjykatës së shkallës së dytë ka 
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dhënë përgjigje në të gjitha pretendimet e paraqitura në ankesë, dhe për më tepër, ka pranuar në 

tërësi të gjeturat e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me vlerësimin e provave të administruara 

dhe po ashtu edhe mbrojtjes së të dënuarit të cilës mbrojte nuk ia ka falur besimin. 

 

        Përkitazi me pretendimin e theksuar në kërkesë për dashjen e të dënuarit për të kryer këtë 

vepër penale, sipas këndvështrimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykatat e instancave më të 

ulëta në aktgjykimet e tyre kanë arsyetuar në mënyrë të plotë dhe të qartë aspektin e dashjes së të 

dënuarit për të kryer këtë vepër penale. Në arsyetimin e këtyre aktgjykimeve janë theksuar 

posaçërisht rrethanat dhe motivet e kryerjes së veprës penale, mënyra e veprimit dhe të gjitha 

këto janë determinate për të përcaktuar dashjen e të dënuarit për kryerjen e kësaj vepre penale, 

kështu që pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit të paraqitura në kërkesë nuk janë 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.221/2019, më 5 shtator 2019 

 

 

B.profesionale,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Qefsere Berisha                                                                                                    Nesrin Lushta 

 


