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Pml.nr.314/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit H.L., për shkak të veprës penale 

vrasja në tentativë, nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, duke vendosur për kërkesën 

për mbrojtje të ligjshmërisë e paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.103/2017 të datës 

04.06.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.368/2018 të datës 

12.10.2018, në seancën e kolegjit, të mbajtur më 18 dhjetor 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 

H.L., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për 

Krime të Rënda PKR.nr.103/2017 të datës 04.06.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, PAKR.nr.368/2018 të datës 12.10.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

       Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.103/2017 të datës 04.06.2018, i dënuari H.L. është shpallur fajtor për veprën penale 

vrasja në tentativë, nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe është gjykuar me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 23.05.2017 deri më datë 19.12.2017. Është obliguar që të paguaj 



2 

 

shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 300 € dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 

20 €.  

       Vendimi i Gjykatës së Apelit 

       Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr. 368/2018 e datës 12.10.2018, ka 

refuzuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë. 

   

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë  

 

       Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi 

i të dënuarit, av. G.K. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat shkelje kanë ndikuar në 

ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuar të anulohen 

dhe lënda të kthehet në rigjykim 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.220/2018 e datës 

27.11.2017, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të  të dënuarit, 

të refuzohet si e pabazuar 

 

       Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

       Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, pretendohet se gjykata e shkallës së parë, nuk 

ka paraqitur në mënyrë të plotë dhe të qartë të gjitha faktet dhe arsyet që i ka konsideruar të 

vërtetuara gjatë vendosjes së kësaj çështje. Nuk janë dhënë arsye se pse gjykata e shkallës së 

parë besimin u ka falur dëshmive të dëshmitarëve L.Z.-., L.I.-B., D.Z. dhe F.M., pasi që asnjë 

nga këta dëshmitarë nuk kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe për këtë arsye edhe nuk janë 

propozuar që të dëgjohen në shqyrtimin gjyqësor me arsyetim se dëshmitë e tyre nuk kanë 

qenë relevante pasi që asnjë nga këta dëshmitar nuk kanë arritur ta identifikojnë të dënuarin 

se ka qenë kryerës i kësaj vepre penale dhe nuk kanë folur asnjë fjalë për ngjarjen, megjithatë 

gjykata e shkallës së parë bazohet në këto dëshmi, përkundër faktit se nuk janë dëshmitar 

okular të ngjarjes. Njëkohësisht nuk i ka besuar dëshmisë së dëshmitarit H.T., i cili ishte 
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dëshmitar i ngjarjes dhe gjatë procedurës së identifikimit nuk ka arritur që të identifikoj të 

dënuarin përmes fotografive të ofruara nga ana e autoriteteve policore në shtetin austriak.   

  

       Pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë bazohet në prova të 

papranueshme pasi që në tërësi mbështetet në identifikimin e të dënuarit e të cilin identifikim 

e ka bërë i dëmtuari në hapësirat e Stacionit Policor në Pejë me datë 16.10.2017, përkatësisht 

tetë vite e gjashtë muaj pas ngjarjes së zhvilluar e për më tepër, identifikimi është bërë në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 120 par.1 të KPPK-së, pasi që i dëmtuari V.S. paraprakisht 

nuk ka bërë përshkrimin e tipareve dalluese të të dënuarit. Përkundër propozimit që kjo provë 

të shpallet e papranueshme është refuzuar nga gjykata e shkallës së parë duke arsyetuar se 

paraprakisht i dëmtuari me datë 17.07.2009, para shikimit të fotografive ka bërë përshkrimin 

e të dënuarit dhe pas shikimit në fotografi edhe ka bërë identifikimin e tij. Po ashtu edhe 

identifikimi i të dënuarit i bërë gjatë shqyrtimit gjyqësor përmes video linkut është në 

kundërshtim  me dispozitën e nenit 120 par.1 të KPPK-së, pasi që i dëmtuari ka qenë i kyçur 

në video link dhe në këtë mënyrë e ka parë të dënuarin në sallën e gjykimit dhe përmes kësaj 

edhe ka bërë përshkrimin e tij dhe pastaj edhe identifikimin e tij. 

 

       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 Kodit të Procedurës Penale të Kosovës 

(KPPK) dhe pas vlerësimit të pretendimeve në kërkesë, gjeti se: 

 

       kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

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

janë të pabazuara, meqë aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk 

përmbajnë shkelje të për të cilat pretendohet. 

 

       Nuk janë të bazuara pretendimet e paraqitura në kërkesë, se aktgjykimi i shkallës së parë 

dhe aktgjykimi i shkallës së dytë, janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale. Në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë janë përshkruar 

faktet e plota dhe të qarta dhe në mënyrë të detajuar janë dhënë arsye për të gjeturat e 

gjykatës lidhur me faktet e vërtetuara dhe të pavërtetuara. 
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       Gjykata e shkallës së parë në aktgjykim, ka vlerësuar secilën provë të administruar e mes 

tjerash edhe dëshmitë e dëshmitarëve L.Z.-D., L.I.-B., D.Z. dhe F.M., të cilat dëshmi, ashtu 

siç është konstatuar në faqen e shtatë dhe tetë të arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, kanë qenë relevante vetëm për vërtetimin e faktit se i dënuari në kohën e 

kryerjes së veprës penale ishte në qytetin e Vjenës dhe se kjo është vërtetuar përmes faktit se 

numri i telefonit i të dënuarit figuronte në regjistrat e telefonave të dëshmitarëve, përmes 

kontakteve të tyre telefonike dhe përmes kontakteve të tyre me të dënuarin pikërisht në kohën 

kur është kryer vepra penale siç është specifikuar në dispozitivin e aktgjykimit, ashtu që nga 

kjo del si i pa dyshimtë fakti se i dënuari në këtë kohë ishte në qytetin e Vjenës, përkatësisht 

në qytetin ku është zhvilluar ngjarja. Njëkohësisht gjykata e shkallës së parë në faqen e dhjetë 

të arsyetimit të aktgjykimit të saj, ka dhënë arsye të qarta se dëshmitari H.T. i ishte shmangur 

pyetjeve të policisë menjëherë pas ngjarjes dhe, për më tepër, ndaj tij është në zhvillim e sipër 

procedura penale për shkak të deklarimit të rrejshëm të tij.  

 

       Pretendimi se aktgjykimi mbështetet vetëm në identifikimin e bërë nga i dëmtuari dhe se 

procedurat e identifikimit nuk ishin zhvilluar sipas procedurës penale, duke marrë për bazë 

zhvillimin e ngjarjes rezulton se fillimisht pos identifikimit të bërë nga i dëmtuari megjithatë, 

identifikimin e të dënuarit e kishin bërë edhe dëshmitarët e tjerë sipas procedurave të 

hetimeve të zhvilluara në Austri, ashtu që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë mbështetet 

edhe në provat e tjera materiale të cilat janë listuar në faqen e tretë dhe të katërt të 

aktgjykimit.  

 

       Gjykata e shkallës së parë në faqen e dhjetë të arsyetimit të aktgjykimit të saj ka 

përshkruar se procedura e identifikimit të të dënuarit është bërë disa herë dhe atë fillimisht 

bazuar në rregullat e procedurës së hetimit në Austri, ku dy herë është bërë identifikimi i të 

dënuarit me datat 09.04.2009 dhe 17.07.2009, e që sipas versionit të përkthyer në gjuhën 

shqipe rezulton se paraprakisht i dëmtuari ka përshkruar të dënuarin e pastaj ka bërë 

identifikimin përmes fotografive të ofruara. Po ashtu identifikimi tjetër është bërë sipas 

dispozitave të nenit 120 të KPPK-së dhe me pjesëmarrjen edhe të mbrojtësit të të dënuarit, 

ashtu që i dëmtuari, bazuar në procesverbalin për identifikimin e personit, në mesin e dhjetë 

personave ka identifikuar pikërisht të dënuarin dhe atë me siguri prej 100%, kurse 

identifikimin i dëmtuari e ka konfirmuar edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 27.04.2018, 

përmes video-linkut, pasi që fillimisht ka përshkruar tiparet e të dënuarit, ashtu që pretendimi 

që procedura e identifikimit të shpallet provë e papranueshme me të drejtë nuk është aprovuar 
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nga gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë dhe arsyetimi i paraqitur nga ana 

e këtyre gjykatave, aprovohet në tërësi edhe nga ana e Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 

       Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë bazuar në përmbajtjen e kërkesës, 

janë paraqitur pretendime për konstatimin e gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

mirëpo, këto pretendime nuk janë vlerësuar nga Gjykata Supreme e Kosovës, meqë bazuar në 

dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK-së, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të 

ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

 

       Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.314/2018, më 18 dhjetor 2018 

 

 

Procesmbajtësi,                                                                           Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                        Valdete Daka 

 

 

 

 

 

 

 

 


