
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

PML.nr.85/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Nesrin Lushta e Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve B.M.  dhe B1.M1., të dy nga 

fshati P., komuna e M., për shkak të veprave penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 5, 6 

dhe 11 të KPK dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par.1 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit 

të Kosovës të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë-Departamenti për 

Krime të Rënda PKR.nr.63/2018 të datës 14.11.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.127/2020 të datës 22.10.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 06.04.202, 

mori këtë: 

 

       A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e  Prokurorit të Shtetit të 

Kosovës e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë-Departamenti për 

Krime të Rënda PKR.nr.63/2018 të datës 14.11.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.127/2020 të datës 22.10.2020 përkitazi me të dënuarin B.M. për veprën penale 

vrasje e rëndë nga neni 179 par.1  pika 5, 6 dhe 11 të KPK. 

 

       A r s y e t i m i 

 

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

PKR.nr.63/2018 të datës 14.11.2019 i dënuari B.M. është liruar nga akuza për veprën penale vrasje 

e rëndë nga neni 179 par.1. pika 5, 6 dhe 11 të KPK ndërsa është shpallur fajtor për veprën penale 

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

të cilën është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 20 (njëzet) muajve, në të cilin i 

llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 09.03.2018 deri më 17.12.2019. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Me të njëjtin aktgjykim i dënuari B1.M1. është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja 

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

gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) muajve, në të cilin i llogaritet koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 09.03.2018 deri më 17.12.2018.  

Të dënuarit janë obliguar të paguajnë shumat prej nga 50 euro për shpenzimet e procedurës 

penale, paushallin gjyqësor dhe për kompensimin e viktimave të krimit. 

Nga i dënuari B.M. është konfiskuar një pushkë automatike, një pushkë, një karikator i 

zbrazët dhe një pistoletë, ndërsa nga i dënuari B1.M1. një pistoletë me gazë, me karakteristika të 

cekura në aktgjykimin e shkallës së parë. Për realizimin e kërkesës pronësoro juridike i dëmtuari 

është udhëzuar në kontestin civil.   

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin  PAKR.nr.127/2020 

e datës 22.10.2020 ka refuzuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë në pjesën që i përket 

veprës penale vrasje e rëndë nga neni 19 par.1 pika 5, 6 dhe 11 të KPK, ka konstatuar se aktgjykimi 

në pjesën që ka të bëjë me veprat penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar 

të armëve nga neni 374 par.1 të KPK mbetet i paprekur dhe ka hedhur si të palejuar ankesën e 

përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar.   

 Kundër këtyre aktgjykimeve, në pjesën që ka të bëjë me veprën penale vrasje e rënd nga 

neni 179 par.1 pika 5, 6 dhe 11 të KPK, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori 

i Shtetit të Kosovës, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale  me 

propozim shkeljet të konstatohen. 

  Në kërkesën e parashtruar nuk është ushtruar përgjigje. 

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

çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi 

pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se:  

 Kërkesa nuk është e bazuar. 

   Nga aktgjykimet e kundërshtuara dhe nga shkresat e lëndës rrjedh se me aktakuzën e 

Prokurorit Themelor në Gjakovë PP/I.nr.17/2018 të datës 30.11.2018 e cila nuk ka ndryshuar dhe 

nuk është zgjeruar në shqyrtimin gjyqësor, për vrasjen e rëndë të tani te ndjerëve Sh.M. dhe B.M. 

është akuzuar i dënuari B.M. Me aktgjykimin e shkallës së parë i cili është vërtetuat me atë të 

shkallës së dytë e kundër të cilave është paraqitur kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, i dënuari 

B.M. është liruar nga akuza për këtë vepër penale. 

  

Me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se gjykata ka pasur prova bindëse se 

veprën penale të vrasjes se rënd ndaj Sh. dhe B.M. e ka kryer i dënuari B1.M1. 

 Në këtë drejtim, parashtruesi i kërkesës ka pretenduar se aktgjykimet janë të  përfshirë me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 dhe 384 par.1.12 të KPPK 

sepse gjykatat nuk kanë paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh 

i konsiderojnë si të vërtetuara apo të pavërtetuara dhe nuk kanë dhënë arsye ligjore për faktet në 



të cilat janë bazuar me rastin e zgjedhjes së çështjeve juridike, veçanërisht me rastin e vërtetimit 

të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të kryesit të veprës penale. Të gjitha këto 

shkelje, sipas Prokurorit të Shtetit, ndërlidhën në rend të parë me deklaratën e dëshmitarit U.M., i 

cili ka qenë në vendin e ngjarjes dhe në afërsi të dy personave që kanë shtënë me armë të zjarrit, e 

i cili ka deklaruar se “në bazë të figurës dhe fizionomisë i është dukë se (njëri) ka qenë kushëriri 

B1.M1.” (sulmuesit kanë qenë të maskuar). Detajet e deklaratës së këtij dëshmitari për atë se si ka 

qenë pamja e tyre në bazë të cilës e ka identifikuar B1.M1.n, si dhe e ka dëgjuar dhe identifikuar 

edhe zërin e tij, gjerësisht elaborohen në kërkesë. 

Gjykata Supreme këtë pretendim nuk e aprovoj sepse Prokurori nuk e ka akuzuar B1.M1.n 

për veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 par.1 pika 5, 6 dhe 11 të KPK por vetëm për 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim paautorizuar të të armëve nga neni 374 

par.1 të KPK.  

Pasi që konform nenit 360 par.1 të KPPK aktgjykimi mund t`i referohet vetëm personit të 

akuzuar dhe vetëm veprës që është objekt i akuzës të përfshirë në aktakuzën e paraqitur fillimisht, 

të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin gjyqësor, gjykata nuk ka pasur mundësi që të shpall 

fajtor të dënuarin B1.M1. për veprën penale vrasjes së rëndë nga neni 179 par.1 pika 5, 6 dhe 11 

të KPK sepse për këtë vepër penale nuk është akuzuar ai por i dënuari B.M. 

 Pretendimi i dytë i kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë ka të bëjë me shkelje të njëjtë të 

dispozitave të procedurës penale, që ndërlidhet me gjetjet e gjykatës për gëzhojën e gjetur në 

vendin e ngjarjes. 

 Sipas kërkesës, është e paqëndrueshme gjetja e gjykatës që gëzhoja e shënuar me numrin 

#16 nuk është përdorur në ngjarjen kritike nga të dënuarit. Eksperti i balistikës ka ardhur në 

përfundim se arma e shënuar me shifrën 1/B është pushkë automatike model 68, e kalibrit 7x2x39 

mm me karakteristika tjera të shënuara në ekspertizë, për të cilën ka gjetur se gjatë gjuajtjeve 

testuese është konstatuar se për shkak të bllokimit të pristonit dhe dhomës së gazrave nga 

papastërtia, nuk mund të kryej shkrepjet ashtu siç është dizajnuar fabrikisht-në mënyrë automatike 

por pas çdo shkrepjeje është dashtë që në mënyrë manuale të tërhiqet shuli prapa për ta nxjerr 

gëzhojën e shkrepur nga foleja e tytës së armës, por pasi është pastruar, arma ka funkcionuar në 

rregull, sipas dizajnit. Nisur nga fakti se bëhet fjalë për armën e cila është gjetur dhe konfiskuar 

nga shtëpia e të dënuarit B.M., Prokurori në kërkesë ka pretenduar se është e gabuar dhe e 

paqëndrueshme gjetja e gjykatës se nuk është vërtetuar se ai është kryes i veprës penale të vrasjes 

së rënd, duke ditur se dëshmitari U.M. e ka identifikuar ndërsa edhe dëshmitari F.M. natën kritike 

rreth orës 21,00 e ka pa B.M. me një djalë të ri i cili me automjet ka kaluar para dyerve të shtëpisë 

së tani të ndjerëve. 

 Duke e vlerësuar këtë pretendim kjo gjykatë së pari vërtetoj se fakti që i dënuari B.M. me 

automjet ka kaluar para dyerve të shtëpisë së tani të ndjerëve, nuk është provë se ai është kryes i 

veprës penale. Kjo për arsye se vetvetiu kalimi para shtëpisë në fjalë nuk tregon për diçka të tillë. 

Në anën tjetër, i dënuari B.M. jeton në të njëjtën lagje dhe në automjet është parë rreth orës 21,00 

ndërsa ngjarja kritike ka ndodhur rreth orës 01,00, pra pas mesnatës. 

 Në aktgjykimin e shkallës së parë përveç këtij fakti është arsyetuar edhe për se gjykata nuk 

ia ka dhënë besimin deklaratës së dëshmitarit U.M. Ky dëshmitar asnjëherë nuk ka identifikuar të 



dënuarin B., si kryes  të vrasjes. Përkundrazi, ai ka deklaruar se të dënuarin B1. e jo dënuarin B. e 

ka identifikuar si një prej personave të armatosur (edhe këtë jo me siguri të lartë sepse që të dy 

sulmuesit kanë qenë të maskuar). 

 Më në fund, aktgjykimi përmban edhe arsye bindëse, të qarta dhe ligjore lidhur me një 

gëzhojë të gjetur në vendin e ngjarjes (nr.#16) e cila me kalibër i përshtatet pushkës e cila është 

konfiskuar në shtëpinë e të dënuarit B.M. dhe nga e cila është shkrepur gëzhoja në fjalë, siç ka 

konstatuar eksperti i balistikës. Lidhur me këtë, gjetjet e ekspertit kanë qenë mu sikurse 

pretendohet në kërkesë, por nga kjo pushkë në gjendje në të cilën është gjetur nuk ka mundur të 

shkrepet në mënyrë automatike-rafall, ndërsa të gjitha shkrepjet në kohën kritike kanë qenë të tilla, 

pra rafal, sepse ashtu ka deklaruar vet dëshmitari U.M. por edhe të gjithë dëshmitarët tjerë që kanë 

qenë të pranishëm. Përveç kësaj, kërkesa ka anashkaluar faktin se në vendin e ngjarjes janë gjetur 

shumë gëzhoja dhe predha tjera (mbi 20) dhe ajo e shënuar me numri #16 dallon prej tyre sepse 

është gjetur në skaj të asfaltit, e shtypur në baltë, është dukshëm më e ndryshkur se sa 9 gëzhoja 

tjera të gjetura në vendin e ngjarjes që sipas ekspertizës, tregon për atë se është shkrepur më herët 

se ato. Gëzhojat tjera nuk janë shkrepur nga pushka e cila është konfiskuar nga i dënuari B.M., siç 

ka konstatuar eksperti i balistikës dhe gjykata e shkallës së parë jo vetëm se ka dhënë arsye për 

vlerësimin e kësaj ekspertize, por atë e ka krahasuar dhe vlerësuar në lidhmëni me provat tjera, siç 

kërkohet me dispozitën e nenit 361 par.2 të KPPK duke ardhur në përfundim se nuk është vërtetuar 

se i dënuari B.M. ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar.  

Nga të gjitha këto që u tha më lartë, u konstatua se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

nuk ishte e bazuar dhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në kuptim të nenit 437 të KPPK. 

Kërkesa ishte paraqitur kundër aktgjykimeve në fjalë vetëm në pjesën që ka të bëjë me të 

dënuarin B.M. dhe vetëm për veprën penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 pika 5, 6 dhe 11 të 

KPK, ashtu që aktgjykimet u vlerësuan vetëm në këtë pjesë. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

PML.nr.85/2021- 06.04.2021 

 

Procesmbajtësi,        Kryetarja e kolegjit, 

    Bujar Balaj           Mejreme Memaj 
 


