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                                                                                                                     Pml.nr.49/2020                                                       

                                                          NË EMËR TË POPULLIT 

        

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

kryetare, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit B.E, nga fshati L., komuna e V., për 

shkak të veprave penale vrasje nga neni 178 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, duke vendosur 

sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarit, të paraqitura kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan PKR.nr.217/2018 datë 29.07.2019 dhe aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.552/2019 datë 21.11.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 10.03.2020, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësve të dënuarit 

B.E të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan  PKR.nr.217/2018 datë 

29.07.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.552/2019 datë 

21.11.2019. 

 

                                                                  A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Gjilan, me aktgjykimin PKR.nr.217/2018 e datës 29.07.2019 të 

dënuarin B.E, e ka shpallur fajtor për veprën penale vrasje nga neni 178 të KPRK-së, dhe veprës 

penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPRK-së, dhe pasi që i ka përcaktuar dënimet veç e veç për secilën vepër e ka gjykuar me dënim 

unik burgimi në kohëzgjatje prej 14 (katërmbëdhjetë) viteve, të cilin dënim i njëjti duhet të 

vazhdoj ta mbaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, pasi që të njëjtit i është vazhduar masa 

e paraburgimit me aktvendim të veçantë gjer në ditën e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në 

dënimin e shqiptuar me burgim të dënuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

08.09.2017 e gjer në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. Të dënuarit i është shqiptuar edhe 

dënimi plotësues-konfiskimi i armës së zjarrtë-një revole e arkës ..., me kalibër 7,65 mm., 

prodhim çekosllovak, me numër serik C.., me një karikator në të cilin ishin të vendosur shtatë 

fishekë të kalibrit 7,65 mm. Është obliguar i dënuari që ti paguajë shpenzimet e procedurës 
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penale dhe atë për dy ekspertizat mjeko ligjore në shumën prej 81,76 si dhe për dhënien e 

mendimit profesional gjatë rikonstruimit të vendit të ngjarjes nga ana e ekspertëve mjeko ligjor 

dhe atij të balistikës, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 120 euro por edhe 50 euro në 

emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit. Pala e dëmtuar I.Q, përmes përfaqësuesit 

të tij të autorizuar, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.                                                                                      

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.552/2019 e 

datës 21.11.2019 i ka refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Gjilan, 

ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar, si dhe ankesat e mbrojtësve të dënuarit B.E, kurse e 

ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë.                                                                                         

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur: 

        - mbrojtësit e të dënuarit, av. A.D. dhe Sh.P., (kërkesë të përbashkët), për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, zbatimit të gabuar të ligjit penal dhe për shkak të 

shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e 

vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës aktgjykimet e kundërshtuara t’i 

anuloi dhe çështja ti kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë. 

        - mbrojtësi i të dënuarit av.V.H., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, zbatimit të gabuar të ligjit penal dhe për shkak të shkeljeve tjera të 

dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me 

propozim që Gjykata Supreme e Kosovës aktgjykimet e kundërshtuara t’i anuloi dhe çështja ti 

kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë. 

       Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit me 

parashtresën KMLP.II.nr.33/20 datë 14.02.2020, me propozim që kërkesat e mbrojtësve të 

dënuarit për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohen si të pabazuara. 

      Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi të gjitha shkresat të çështjes 

konform dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 

       Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk janë të bazuara. 

       Në kërkesën e përbashkët të mbrojtësve të dënuarit, av. A.D. dhe av. Sh.P., pretendohet se 

nuk janë kontestuese rrethanat se i dënuari B.E ka pasur plagë ndrydhëse, qarëse në regjionin e 

buzës së poshtme, ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, gjurit të majtë, të përcjella me 

gërvishtje si dhe ndrydhje të indeve të buta të kraharorit të shkaktuara nga veprimi mekanik i 

mjetit të fortë mprehtës  të cilësuara si lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin e po ashtu edhe vëllai i të dënuarit Sh.E., ka patur lëndime të lehta trupore të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mprehtës. Po ashtu nuk janë kontestuese 

rrethanat se i ndjeri A., përveç plagës së shkaktuar nga arma e zjarrit, lëndime tjera ka pasur dhe 
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atë ca gërvishtje në ekstremitete që sipas fotodokumetacionit janë gërvishtje gjatë transportit me 

kalë në pjesën pyjore meqë i njëjti ka qenë i ngarkuar në kalë e po ashtu as vëllai i të ndjerit B.Q. 

nuk ka pasur lëndime. 

       Pretendohet në kërkesë se ka kundërthënie në mes të asaj që përshkruhet në dispozitiv të 

aktgjykimit të shkallës së parë me  përmbajtjen e shkresave të çështjes. Deri sa në dispoziv të 

aktgjykimit theksohet se pas një mosmarrëveshje verbale me tani të djerin A., dhe vëllain e tij 

B.Q., lidhur me malin në vendin ku janë prerët trungjet me sharrë motorike i dënuari B., me 

vëllaun e tij Sh, pas shkëmbimeve të fyerjeve verbale mes vete janë kacafytur duke e goditur 

njëri tjetrin me duar me këmbë..” ndërsa nga shkresat e çështjes del se i dënuari me vëllain e tij 

Sh., deri sa kanë qenë duke prerë drunjë në vendin e quajtur “B.. e J..” i ndjeri A., me vëllain e tij 

B.Q., vijnë në vendin ku punonin i dënuari Bujar me vëllain e tij Sh., të cilët sulmohen nga i 

ndjeri dhe vëllai i tij B.Q. Theksohet në kërkesë se në një situatë të tillë siç është zhvilluar 

ngjarja kritike nuk mund të bëhet fjalë për vrasje për të cilën i dënuari B.E., është shpallur 

fajtorë, kurse në aktgjykimet e kundërshtuara askund nuk epet arsye pse nuk bëhet fjalë për 

vrasje të shkaktuar në gjendje të afektit mendor, se sulmi ka shkaktuar tronditje të rëndë tek 

kryesi që tregojnë edhe lëndimet e shkaktuara të dënuarit dhe vëllait të tij nga viktima dhe vëllai 

i viktimës, në një situatë të tillë duke u gjendur në një gjendje të tronditjes së fortë të shkaktuar  

nga sulmi. Gjykata e shkallës së parë pa ndonjë arsye ka refuzuar observimin psikiatrik të të 

dënuarit. 

       Pretendohet se aktgjykimi i shkallës së dytë është i përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, i cili aktgjykim përveç përshkrimeve nga të theksuarat në 

aktgjykimin e shkallës së parë ka dhënë arsye nën supozime. Si pasojë e këtyre shkeljeve ka 

pasur edhe shkelje të ligjit penal, për faktin se i dënuari është dashur në bazë të një gjendje të 

tillë faktike të shpallet fajtorë për veprën penale të kryer në gjendje të afektit mendor. Pjesa tjetër 

e pretendimeve nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë i referohet vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike. 

       Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit av. V.H., pretendohet se aktgjykimi i 

shkallës së parë është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 të KPRK-së, gjykata e shkallës së parë nuk ka 

paraqitur arsye për çdo pikë të aktgjykimit siç e detyron dispozita e nenit 370 par.6 të KPRK-së, 

gjithashtu në mënyrë të veçantë nuk ka vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse, arsyet e 

mosmiratimit të propozimit konkret të palëve si dhe arsyet në të cilat është bazuar veçanërisht 

me rastin e ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të dënuarit. Më tutje në 

kërkesë pretendohet se dispozitivi i aktgjykimit është kundërthënës në brendinë e tij, me çrast 

mbrojtësi i referohet këtij dispozitivi, dhe thekson se edhe pse përshkruhen veprimet e të dënuarit 

B., i njëjti shpallet fajtor e ku në të njëjtën kohë përshkruhen lëndimet që ka pasur i dënuari së 

bashku me vëllain e tij. Gjykata e shkallës së parë gjen se i dënuari nuk ka vepruar në mbrojtje të 

nevojshme e as në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme, por kjo bie në kundërshtim me 

konstatimin e arsyetimit të aktgjykimit në faqen 34, ku nder të tjera ka theksuar se gabimi i të 
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dëmtuarve është se kanë shkuar te vendi ku kanë qenë duke prerë dru vëllezërit E., që do të thotë 

se gjykata vërteton se në vendin ku ishin duke prerë dru vëllezërit E., shkuan dëshmitarët B. dhe 

I.Q., të cilët janë edhe iniciatorë të këtij rasti tragjik. 

        Më tutje pretendohet se gjykata ka refuzuar propozimin e mbrojtjes që i dënuari B., të 

dërgohet në ekzaminim psikiatrik për të vërtetuar gjendjen psikike të tij, edhe pse nuk janë dhënë 

arsye pse e ka refuzuar ketë propozim. Mbrojtja me këtë propozim ka kërkuar që të vërtetohet 

gjendja psikike e të dënuarit në momentin kur ka qenë i sulmuar nga dëshmitari I., dhe tani i 

ndjeri A., sepse gjendja psikike e të dënuarit në momentin e veprimit ka qenë e rëndësisë 

esenciale. Theksohet se është i pabazuar  përfundimi i gjykatës se i dënuari B., me vëllain e tij e 

kanë marrë revolen me fishekë por qëllimi i tyre eventual ka qenë që të përdorin të njëjtën nëse 

kundërshtohen me pre dru në malin kontestues. 

       Po ashtu, pretendohet se aktgjykimi i shkallës së dytë është përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale. Gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e aktgjykimit nuk ka 

shqyrtuar dhe nuk ka dhënë arsye për pretendimet ankimore të mbrojtjes. Pra, konstatimi i 

gjykatës së shkallës së dytë se pretendimet e mbrojtjes për shkeljen esenciale të dispozitave të 

procedurës penale si dhe gjendjen faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë janë të 

pabazuara, është një konstatim i përgjithësuar, dhe nuk paraqet arsye për pretendimet ankimore 

të mbrojtjes, prandaj edhe gjykata e shkallës së dytë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, prandaj edhe aktgjykimi i shkallës së dytë është i paqëndrueshëm dhe i njëjti 

duhet të anulohet. 

       Në kërkesën e mbrojtësve të dënuarit pretendohet se është bërë edhe shkelja e ligjit penal në 

dëm të të dënuarit nga neni 385 par.1 nënpar.1 të KPPK-së, sepse vepra për të cilën është 

shpallur fajtor i dënuari nuk është vepër penale sipas nenit 12 të KPRK-së, sepse i dënuari ka 

vepruar në mbrojtje të nevojshme, prandaj gjykata ka shkelur ligjin penal kur të dënuarin e shall 

fajtor për vepër penale të vrasjes. Më tej pretendohet se ditën kritike i dënuari pa arsye dhe motiv 

është sulmuar nga i ndjeri A., dhe babai i tij I.Q., ku i dënuari edhe ka pësuar lëndime trupore të 

përshkruara në raportin mjekësor nga eksperti mjeko-ligjor. I dënuari në situatën e tillë ka qenë i 

sulmuar, prandaj edhe e ka zmbrapsur sulmin e paprovokuar. Nga rasti konkret shihet se kemi të 

bëjmë me shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë dhe se në pyetje është instituti i mbrojtjes 

së nevojshme sepse i dënuari ka qenë i sulmuar dhe sulmin e ka zmbrapsur. 

        Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se pretendimet e mbrojtësve të dënuarit se 

aktgjykimet janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale  dhe shkelje 

të ligjit penal janë të pabazuara. 

       Siç rezulton nga shkresat e çështjes, aktgjykimi i shkallës së parë i vërtetuar me aktgjykimin 

e shkallës së dytë, është i qartë dhe konkret, ngase në dispozitiv janë paraqitur të gjitha veprimet 

inkriminuese të dënuarit që përbëjnë elementet objektive dhe subjektive të veprës penale për të 

cilën është shpallur fajtor. Gjykata ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare duke 
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vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse si dhe arsyet ku është bazuar me rastin e vendosjes 

së kësaj çështje penalo-juridike, e sidomos me  rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale. 

Gjykata e shkallës së parë  vlerësimin e provave e ka bërë në pajtim me dispozitat e nenit 361 

par.2 kurse, për provat kontradiktore ka vepruar në pajtim me dispozitat e nenit 370 par.7 të 

KPPK-së, duke paraqitur në mënyrë të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të 

provuara ose si të pa provuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore. Gjykata e shkallës 

së parë ka dhënë arsye të qarta për vendin, kohën, mënyrën e kryerjes së veprës penale, e po 

ashtu ka marrë parasysh edhe mbrojtjen e të dënuarit, për çka gjykata e shkallës së parë ka dhënë 

arsye të mjaftueshme të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë.  

        Gjykata e shkalës së parë gjendjen e fakteve e ka vërtetuar me administrimin provave me 

dëgjimin e dëshmitarëve I.Q.-prindi i të ndjerit A.Q., i cili lidhur me vendin, kohën, mënyrën dhe 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale ka qenë i qartë dhe dëshmia e tij është në përputhje 

edhe me dëshmitë e dëshmitarëve B.Q., H.A., A.I. dhe ekspertizën mjeko ligjore të dr. Sejdullah 

Mahmutit, me dëshminë e dëshmitarit N.K., dhe mendimin e ekspertit profesional mjeko ligjor 

Naim Uka, si dhe me provat tjera materiale-formulari për konfiskimin e armës së zjarrit me 7 

fishekë të kalibrit 7.65 mm, ekspertizën lidhur me armën nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë, 

si dhe ekspertizën nga po kjo agjenci lidhur me gjurmët e vijave papilare si dhe raportin nga 

vendi i ngjarjes, autopsia e kryer nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, lidhur me 

shkaqet e vdekjes tani të ndjerit A.Q., me riprodhimin e përmbajtjes së CD, me leximin e raportit 

lidhur me këqyrjen e vendit të ngjarjes, me mendimin dhe konstatimin e AKF lidhur me profilet 

e ADN përkitazi me të dënuarin B. dhe dëshmitarin Sh., mendimin dhe konstatimin e ekspertit 

mjeko ligjor lidhur me natyrën e lëndimeve të dënuarve B. dhe Sh.E., me të cilat prova të 

administruara gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyet për faktet vendimtare për çdo pikë të 

aktgjykimit, i cili arsyetim është pranuar edhe nga gjykata e shkallës së dytë të cilin e mbështet 

edhe kjo gjykatë, andaj, pretendimet e mbrojtësve të dënuarit se aktgjykimit të shkallës së parë i 

mungon arsyetimi  dhe përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate janë të pabazuara. 

        Dëshmitari B.Q., e ka përshkruar qartë ngjarjen e zhvilluar, kur i dënuari dhe vëllai i tij Sh., 

kanë qenë duke prerë dru dhe nga ky vend kanë dal në rrugicën e malit ka kanë qenë dëshmitari 

B., me vëllain e tij tani të ndjerin A., dhe pas ndërrimit të fjalëve fyese për prerjen e malit, B., 

është kacafytur me dëshmitarin Sh. (vëllain e të dënuarit) kurse i ndjeri A., me të dënuarin B.E., 

se ngjarja ka ndodhur shumë shkurtë dhe e ka parë të dënuarin B.E., kur në një distancë prej 1- 

1,5 m, duke qenë ballë për ballë me njëri tjetrin ka repetuar revolen dhe e ka drejtuar në drejtim 

të tani të ndjerit A. Se ngjarja ditën kritike në mes të dënuarit me vllaun e tij dhe tani të ndjerit 

A., në njërën anë me vllaun e tij ka ndodhur ashtu siç ka vërtetuar edhe gjykata e shkallës së 

parë, kjo është vërtetuar edhe me dëshminë- respektivisht me konstatimin e ekspertit mjeko ligjor 

dr. Naim Uka, të dhënë gjatë rekonstruimit të vendit të ngjarjes, i cili ka deklaruar se versioni i 

dëshmitarit B.Q., është më i pranueshëm se sa ai i dhënë nga i dënuari B.E., duke pasur parasysh 

karakteristikat e plagës hyrëse, trajektores dhe drejtimit të saj, e që plaga hyrëse dhe përshkruese 
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te viktima është nga lartë poshtë, ashtu siç është përshkruar dhe në raportin e autopsisë duke ardh 

në përfundim se shkaku i vdekjes është rezultat i gjakderdhjes së brendshme abdominale-shokut 

hemoragjik dhe infeksionit abdominal-abdomenit akut si pasojë e plagës nga predha e hedhur 

nga arma e zjarrit në regjionin e abdomenit, mendim ky i konstatuar dhe i mbështetur edhe nga 

eksperti i balistikës Dr. Ilir Kukaj. Prandaj, bazuar në dëshminë e dëshmitarit B.Q., ekspertit 

mjeko ligjor Dr. Naim Uka dhe ekspertit të balistikës Dr. Ilir Kukaj, është konstatuar drejtë se 

cili ka qenë pozicioni trupor i të dënuarit përball pozicionit trupor të ndjerit A., pas drejtimit të 

revoles në trupin e viktimës nga ana e të dënuarit Bujar dhe shtënies me të, e që më detajisht për 

këtë gjykata e shkallë së parë ka dhënë arsyetimin e plotë në aktgjykim. Po ashtu, edhe me 

raportin e obduksionit të viktimës atë ditë në sipërfaqen e trupit të viktimës janë konstatuar 

gërvishtje të shumëfishta në ekstremitetet e mësipërme, e që këto lëndime i ndjeri i ka marrë 

gjatë kacafytjes me të dënuarin, e që kjo e demanton pa mëdyshje mbrojtjen e të dënuarit B., se 

ky vetëm është mbrojtur duke mos e goditur askënd, edhe pse është sulmuar na dëshmitari Bujar, 

tani i ndjeri A., i dëmtuari I. Eksperti mjeko ligjorë dhe ai i balistikës gjatë rikonstruimit të 

vendit të ngjarjes kanë sjellë në përfundim se varianti i treguar nga i dënuari B., nuk mund të 

qëndron, pasi trajektorja e plagës ka drejtim nga para-pas, dhe nga lart-pjerrtas-poshtë, e që nuk 

përputhet me karakteristikat e trajektores së plagës së viktimës, në mënyrën siç e ka përshkruar i 

dënuari, gjegjësisht se kanë qenë ball për ball. 

        Përkitazi me kërkesën e mbrojtësve se i dënuari është dashur të dërgohet në observim 

psikiatrik, për këtë propozim të mbrojtësve gjykata ka paraqitur arsyetimin e vet , duke e sqaruar 

në mënyrë të plotë shkakun e refuzimit të propozimit, si në faqen 9 të aktgjykimit.  

       Gjithashtu edhe ligji penal drejtë është aplikuar kur në veprimet e të dënuarit është 

konstatuar se qëndrojnë elementet e veprave penale vrasje nga neni 178 të KPRK dhe mbajtja në 

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

      Gjykata Supreme, duke i vlerësuar kërkesat e mbrojtësve të dënuarit në drejtim të pretendimit 

kryesor të tyre, se tani i dënuari ka vepruar në mbrojtje të nevojshme dhe se për rrjedhojë në 

veprimet e tij nuk ka vepër penale, konstaton se është i pabazuar, dhe se dy gjykatat me të drejtë 

e kanë refuzuar këtë pretendim të mbrojtësve të dënuarit. Na shkresat e lëndës, e sidomos me 

administrimin e provave shihet qartë se nuk mund të ekzistojnë këto pretendime, këtë e 

vërtetojnë edhe dëshmitë e dëshmitarëve të dëgjuar, provat tjera të materiale të administruara dhe 

kjo pjesërisht, del edhe nga vet mbrojtja e tani të dënuarit. 

       Nuk është vërtetuar me asnjë provë se viktima por edhe dëshmitarët B. dhe I.Q., të kenë 

pasur me veti shkopinj të drurit, siç pretendon i dënuari B., dhe dëshmitari Sh., e kjo nuk është 

vërtetuar as nga ekspertiza mjeko ligjore e dr. Sejdullah Mahmuti, lidhur me natyrën dhe 

lëndimet e të dënuarit dhe dëshmitarit Sh.   

        Prandaj, bazuar në arsyetimet e qarta dhe logjike të gjykatave të instancave më të ulëta, nuk 

janë plotësuar asnjëri nga kushtet që kanë të bëjnë me mbrojtje të nevojshme apo me tejkalim të 
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mbrojtje së nevojshme, pasi nuk u provua se ka ekzistuar sulmi i kundërligjshëm me drunj, apo 

ndonjë sulm i një intensiteti sa do të detyrohej pala tjetër që të nxjerrë revolen për ta zmbrapsur 

këtë sulm. U vërtetua se pati disproporcion shumë të madh ndërmjet sulmit për të cilin pretendon 

mbrojtja dhe zmbrapsjes nga ana e të dënuarit për faktin se nga të gjitha provat e administruara, u 

vërtetua se pati vetëm kacafytje të nivelit të kacafytjes me duar, e që u vërtetua edhe nga eksperti 

mjeko ligjor si për lëndimet në trupin e të ndjerit, ashtu edhe për lëndimet që i ka marr i dënuari 

dhe dëshmitari Sh. Është e vërtetë se të dëmtuarit dhe i ndjeri kanë shkuar në vendin ku kanë 

qenë duke prerë drunj i dënuari me vëllaun e tij Sh., por kjo nuk e bën më pak përgjegjës të 

dënuarin, i cili u vërtetua se ka shtënë në të ndjerin A., me revolen të cilën e ka pasur me vete, pa 

pasur ndonjë sulm të atëçastshëm të një intensiteti sa të nxirret revolja dhe të shtihet në viktimën, 

ashtu siç ka ndodhur në rastin konkret. Kjo për arsyen se në zhvillimin e kësaj ngjarje nuk ka 

pasur sulm, në kuptim të këtij instituti. E duke qenë se nuk kishte sulm, gjykatat e instancës më 

të ulët, nuk  kanë mund ta vlerësojnë as në aspektin e kundërligjshmërisë dhe atçastshmërisë. Pra 

mungon elementi themelor, ekzistenca e sulmit nga ana e tani të ndjerit apo vëllait të tij, me të 

cilin ishte. Është e vërtetë se personat e përfshirë, drejtpërdrejt para se të ndodhte vrasja janë 

kacafytur në mes veti, duke përfshirë edhe tani të ndjerin, dhe atë me duar e jo me ndonjë mjet 

tjetër dhe nga kjo kanë marrë edhe shenja në formë të gërvishtjeve, ndrydhjeve dhe skuqjeve 

sipërfaqësore, mirëpo , në rastin konkret nuk ka asnjë element apo rrethanë që na dërgon as te 

tejkalimi i mbrojtjes së nevojshme e aq më pak tek mbrojtja e nevojshme. 

        Gjykata Supreme, vlerëson se vetëm shkuarja  e tani të ndjerit dhe vëllaut të tij tek i dënuari 

tash dhe vëllai i tij, për të diskutuar, pa pasur asgjë në duar dhe incidenti në mes tyre që është 

përshkruar në aktgjykimin e shkallës së parë dhe nuk mund të vlerësohet si “sulm”, prandaj, 

gjykata e shkallës së parë lidhur me këtë ka dhënë arsye të mjaftuara dhe është në pajtim me të 

gjitha provat e administruara  dhe drejtë ka vërtetuar se i dënuari vrasjen e ka kryer me dashje 

direkte, duke e privuar nga jeta tani të ndjerin A.Q., prandaj, edhe ligji penal drejtë është aplikuar 

nga ana e të dy gjykatave dhe pretendimi i mbrojtjes del të jetë i pabazuar. 

       Qëndron pretendimi i mbrojtjes se gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur arsyetim për 

veprën penale vrasje në gjendje të afektit mendor, por kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret 

nuk mund të bëhet fjalë fare për ekzistimin e vrasjes në gjendje të afektit mendor. Tronditja e 

fortë mendore konsiderohet atëherë kur shkaktohet një gjendje e jashtëzakonshme psikike , me q, 

rast  kryesi, pa gjykuar në mënyrë kritike, vendos në qastë (aty për aty) të kryejë veprën, ngase 

më parë ka qenë i fyer apo i sulmuar nga viktima. Tronditja në kuptim të kësaj dispozite është 

ajo që prek thellë ndjenjën e dinjitetit të personit, sulmi dhe fyerja duhet të jenë, sipas mënyrës 

dhe intensitetit të tilla që mund të sjellin të akuzuarin në gjendje të tronditjes së fortë, pra jo çdo 

fjalosje, fyerje apo sulm. Kjo për arsye se në zhvillimin e kësaj ngjarje nuk janë plotësuar kushtet 

për tu konsideruar se në veprimet e të dënuarit qëndrojnë elementet e veprës penale vrasje në 

gjendje të afektit mendor, siç pretendohet nga ana e mbrojtësve të dënuarit. 

       Kërkesat e mbrojtësve të dënuarit në një pjesë të tyre i referohen edhe vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike,  kjo gjykatë nuk është lëshuar në vlerësimin e kësaj shkelje, 
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për faktin se në nenin 432 par.2 të KPRK është përcaktuar se “ kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes 

faktike, andaj kërkesa e ushtruar për këtë bazë është e pa lejuar.        

       Nga arsyet e dhëna më sipër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e 

pabazuar dhe në kuptim të dispozitës së nenit 437 të KPPK, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit.  

 

    

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

      PML.nr.49/2020, më datë 10.03.2020 

 

 

Procesmbajtës,                             Kryetare e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                       Nesrin Lushta      

 

 

 

 


