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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, 

kryetare, Avdi Dinaj dhe Nebojsha Boriçiq, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të të dënuarit R. H. nga 

Komuna e Mitrovicës, për shkak të veprës penale – vrasje nga neni 146 të KPK, duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë , të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit R. H., 

M. H., av. nga Mitrovica, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë-

Departamenti për krime të rënda, P.nr.54/2014 datë 18 nëntor 2014, dhe aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit Prishtinë-Departamenti për krime të rënda, PAKR.nr.121/2015 datë 10.6.2015, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 6 qershor 2016, mori këtë: 

 

 

     A K T GJ Y K I M 

  

 REFUZOHET  si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit 

R. H., e paraqitur kunder aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Departamenti për 

krime të rënda, P.nr.54/2014 datë 18 nëntor 2014, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

Prishtinë-Departamenti për krime të rënda, PAKR.nr.121/2015 datë 10.6.2015. 

 

 

      A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e  Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Departamenti për krime të rënda, 

P.nr.54/2014 datë 18 nëntor 2014, i akuzuari R. H., është  shpallur fajtor për veprën penale 

vrasje, parashikuar me nenin 146 të Kodit penal të Kosovës (KPK) dhe e ka gjykuar me dënim 

burgu në kohëzgjatje prej 8 (tetë) viteve, duke i llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim 

prej datës 22.11.2010 deri më 11.11.2011 dhe 27.3.2012 deri më 30.7.2013 si dhe kohën e kaluar 
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në arrest shtëpiak prej datës 11.11.2011 deri më 27.03.2012 dhe kohën e kaluar në arrest shtëpiak 

prej datës 30.07.2013 e tutje. Është obliguar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në 

shumë prej 400 € ndërsa nga shpenzimet tjera është liruar. Sipas nenit 12 dhe nenit 3 par. 1 

nënpar. 1,1,5 të Ligjit për ministrinë nr. 04/L-209 i dënuari lirohet nga ekzekutimi i dënimit prej 

1 vit burgim të zbatuar me aktvendim të Gjykatës së Apelit të Kosovës të datës 26.3.2013 për 

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

neni 328 par. 2 të KPK. 

 

 Ky aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit Prishtinë-

Departamenti për krime të rënda PAKR.nr. PAKR.nr.121/2015 datë 10.6.2015. 

 

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

të dënuarit, për shkak  të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së 

Ligjit penal, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

  

 Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr.16/2016 datë 8 shkurt 2016 

ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet. 

  

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

konform dispozitave të nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 

 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

  

 Në kërkesën e ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit theksohet se aktgjykimet e 

kundërshtuara janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

403 par. 1 pika 12 të KPPK-së për faktin  se aktgjykimeve të kundërshtuara u mungojnë arsyet 

lidhur me faktet vendimtare, se ka kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që paraqitet në 

arsyetim të aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave të çështjes, se provat e administruara 

nuk janë vlerësuar, ndërsa arsyetimi është konstruktuar mbi bazën e vlerësimeve personale që 

janë të palogjikshme dhe të kundërligjshme. Në kërkesë thekson se i ndjeri ishte i armatosur dhe 
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se me paramendim ditën kritike e ka sulmuar të dënuarin që vërteton maja e thikës së tyre ndërsa 

në bishtin e dorezës, rreth dore, e cila është gjetur në afërsi të vendit të ngjarjes tregon se i ndjeri 

kishte ndërmarrë masa paraprake që thika mos t’i rrëmbehej, se maja e thikës i ka mbetur në 

pjesën fundore të helmetës së të dënuarit që tregon për mënyrën e përdorimit të thikës nga i 

ndjeri, se nga ekzaminimi i rrobave të të dënuarit vërehen gjurmë të thikës të përdorura nga i 

ndjeri dhe ato vrima tej shkuese dhe shkaktimi i lëndimit në pjesën e majtë të gjoksit të të 

dënuarit ndërsa në mangën e djathtë të jakës janë gjetur 4 vrima ndërsa dy të tjerat në regjionin e 

gjoksit në anën e djathtë që tregojnë intensitetin dhe këmbëngulësinë e të ndjerit në tentim për të 

privuar nga jeta të dënuarin. Më tutje në kërkesë pretendon se raporti i ekspertit të kardiologjisë 

dhe mjekut ligjor nuk kanë lënë dilema se a ishte në gjendje i ndjeri për të marrë një veprim pas 

shkaktimit të lëndimit në zemër që kishte me determinua se kush filloi sulmin dhe kush është 

mbrojtur, ku më pastaj elaboron mendimet e  konzuliumit të mjekëve pranë QKUK-së dhe 

mendimit të mjekut ligjor. 

 

 Po ashtu, mbrojtësi në kërkesë thekson se është për t’u shqyrtuar çështja e përbërjes së 

trupit gjykues edhe pse nuk ka kërkuar përjashtim, por pretendon se anëtarja e trupit gjykues që 

më vonë është kryetare e trupit gjykues, është në kundërshtim me Kushtetutën dhe Konventat 

Evropiane. 

 

 Përkitazi me shkeljet e Ligjit penal mbrojtja pretendon se është shkelur Ligji penal në 

dëm të të dënuarit dhe pasi që bënë elaborimin e gjendjes faktike sipas versionit të mbrojtësit, 

pretendon se motivi për sulm ishte në anën e të ndjerit se i njëjti ishte përgatitur më parë për 

sulm, se i dënuari nuk kishte motiv për sulm por ai ishte zënë në befasi duke mos e pritur sulmin 

nga i ndjeri. 

 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet e mësipërme nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë nuk qëndrojnë. Në fillim duhet theksuar se edhe përkundër faktit se 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë paraqitet për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljes së Ligjit penal, e tërë kërkesa i referohet vërtetimit të gabuar dhe 

jo të plotë  të gjendjes faktike që konform dispozitës së nenit 432 të KPPK-së për këtë bazë nuk 

mund të parashtrohet kërkesa, mirëpo mbrojtësi në mënyrë parafrazuese thekson  se gjykatat nuk 

kanë dhënë arsye lidhur me faktet vendimtare , se ka kundërthënie të konsiderueshme në mes të 
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asaj që paraqitet në arsyetim të aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave të çështjes , se 

gjoja provat janë vlerësuar mbi bazën  e vlerësimeve personale, pa dhënë arsye se ku po na 

qëndrojnë kundërthëniet lidhur me faktet vendimtare, se cilat prova janë vlerësuar mbi bazën e 

vlerësimeve personale edhe pse nga shkresat e çështjes nuk rezulton që të jenë të pranishme 

shkeljet e pretenduara në kërkesë e që dalin të jenë të pabazuara pretendimet nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë nga arsyet si në vijim. 

 

 Nuk ekziston asnjë paqartësi në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë ngase 

përshkrimi faktik i veprës penale në dispozitiv është i qartë dhe me harmoni  me përshkrimin 

ligjor të veprës penale, se asnjë provë nuk është interpretuar me mëdyshje ngase gjykata e 

shkallës së parë ka dhënë arsye për faktet vendimtare të cilat kanë të drejtë me zhvillimin e 

ngjarjes duke i arsyetuar faktet që kanë të bëjnë me motivin, duke dhënë edhe arsye për 

personalitetin e kryesit të veprës penale (konfliktet e me parmë) në mes të dënuarit dhe viktimës 

si dhe motivin e kryerjes së veprës penale nga ana e të dënuarit. 

 

 Sido që të jetë, nga shkresat e çështjes nuk dalin të jenë kontestuese rrethanat se i dënuari 

me viktimën kanë qenë fqinjë, se para rastit kritik kanë pasur mosmarrëveshje rreth një kablloje 

elektrike, i cili ka kaluar nga prona e të dënuarit në shtëpinë e viktimës ndërsa më 24 gusht 2010, 

respektivisht afro 3 muaj para sulmit, i ndjeri ka ofruar një ankesë në Policinë e Kosovës për 

kërcënimin që i ka bërë viktimës dhe se i ndjeri kishte frikë për sigurinë e tij  për shkak të 

kërcënimeve të të dënuarit, se me këtë rast shtëpia e të dënuarit është bastisur nga Policia e 

Kosovës ndërsa të dënuarit i konfiskohet një armë. 

 

 Nisur nga këto rrethana jokontestuese është e palogjikshme mbrojtja e të dënuarit, se 

konfliktet në mes tyre janë zgjidhur në mënyrën civilizuese, që këto rrethana i vërteton edhe Z. 

D., i cili vërteton faktet se i ndjeri një kohë të gjatë frikësohej të largohej nga shtëpia. 

 

 Po ashtu gjykatat me të drejtë kanë konstatuar se meqë i dënuari dhe viktima kanë qenë 

fqinjë (shtëpitë pranë njëra tjetrës), nuk është e pazakontë që të jenë në dijeni për shprehitë  e 

njëri tjetrit dhe rutina e përditshme. Nuk janë kontestuese rrethanat se ditën kritike i ndjeri në 

orët e paradites ishte nisur për në qytet, meqë kishte një sasi të hollave për deponim në bankë dhe 

se me veti kishte një thikë, ndërsa, i dënuari me motoçikletë është nisur në drejtim të qytetit dhe 
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para se të arrinte në vendin e ngjarjes ka marrë një guri të cilin e kishte vendosur në çantën e 

kuçe, e të cilat i ka vendosur në shportën e motoçikletës. Mirëpo,  është e palogjikshme mbrojtja 

e të dënuarit se pasi që ka parë viktimën, i njëjti ia bënë me dorë duke konsideruar se donte të 

përshëndetej me të dënuarin, e që kjo është jashtë çdo logjike për shkak të raporteve të 

përkeqësuar dhe se me të drejtë gjykatat vërtetojnë faktin se motivi për sulm ka ekzistuar në anën 

e të dënuarit dhe atë mu për shkak të konflikteve të me parme, se mjeti i përdorur (brisku-

patentë) si dhe guri i marrur para rastit kritik janë  fakte të cilat nuk vejnë në dilemë se i dënuari 

ka qenë i motivuar për sulm.  

 

 Edhe pse mbrojtësi e konteston aplikimin e Ligjit penal duke konsideruar se ngjarja ishte 

zhvilluar në rrethana të mbrojtjes së nevojshme , sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme nuk bëhet 

fjalë për aplikim të ligjit në dëm të të dënuarit. 

 

 Në rrethanat e lartcekura del se raportet nder njerëzorë e të dënuarit me viktimën, në 

mënyrë permanente kanë qenë të përkeqësuar, andaj meqë viktima kishte dalë më parë nga 

shtëpia, i dënuari me motoçikletë e takon në vendin e ngjarjes dhe siç u theksua edhe më lartë 

mënyra e fillimit të konfliktit, e që më detajisht është përshkruar në aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë, i dënuari nuk mund të jetë edhe sulmues edhe të veprojë në mbrojtje të 

nevojshme.  

            

         Qëndron fakti se edhe viktima e ka përdorur thikën qe është normale ngase  sipas shkresave 

te qeshjes ka qen i goditur tete here me thike por edhe ne rastet në rastet e këtilla kur të dy palët e 

shkaktojnë konfliktin ose e dëshirojnë shkaktimin e konfliktit, asnjëra nga ato nuk mund të 

thirret në mbrojtje të nevojshme apo tejkalim të saj. 

 

 Pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit se është për tu shqyrtuar çështja e përbërjes së 

trupit gjykues, edhe pse nuk ka kërkuar përjashtimin e tij , për faktin se kryetarja e kolegjit më 

parë ka qenë anëtare e kolegjit, jo vetëm që nuk është në kundërshtim me dispozitat pozitive të 

Kodit të procedurës penale-dispozitën e nenit 39 të KPPK-së, por as me Konventat 

Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, siç pa bazë pretendon mbrojtësi, për faktin  

se e njëjta ka qenë anëtare apo kryetare e Kolegjit pranë gjykatës së shkallës së parë, andaj , me 

asgjë nuk mund të vihet në dyshim paanshmëria apo papërshtatshmëria e kryetares së kolegjit. 
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Në të kundërtën duhet theksuar se cilësimi juridik i veprës penale është rezultat i provave 

që gjenden n shkresat e çështjes e që si të drejta dhe të ligjshme , si dhe qëndrimit juridik të 

gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të shkallës së dytë të shprehura në aktgjykimet e 

kundërshtuara i aprovon edhe kjo Gjykatë. Pra, drejt janë aplikuar edhe dispozitat e Ligjit 

material. 

 

Duke pasur parasysh këtë gjendje të çështjes, kjo Gjykatë vlerëson se përfundimet e 

gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të dytë kanë qenë të drejta dhe të ligjshme prandaj konform 

dispozitës së nenit 437 të KPPK-së, është refuzuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e 

pabazuar dhe është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

   

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

      PML.nr.21/2016 datë 6 qershor 2016 

 

 

 

Procesmbajtëse,        Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha          Emine Mustafa 

 


