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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

Lushta, kryetare, Emine Mustafa dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të 

dënuarit F.K., nga P., për shkak të veprës penale vrasje e rëndë nga neni 147 par.1 

nën par.4 dhe 11 dhe mbajtja në pronësi, në kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2  të KPK-së,  duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore – DKR Prishtinë, PKR.nr.348/2013 datë 

19.5.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.385/2017 

datë 15.9.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 10 prill 2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit F.K., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, 

PKR.nr.348/2013 datë 19.5.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.385/2017 datë 15.9.2017. 

 

A r s y e t i m i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, PKR.nr.348/2013 datë 

19.5.2017 i dënuari F.K., është shpallur fajtor për shkak të veprës penale vrasje e 

rëndë nga neni 147 par.1 nënpar.4 dhe 11 të KPK dhe mbajtja në pronësi, në 

kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2  të 

KPK-së dhe për këto vepra pasi që më parë i janë përcaktuar dënimet, për secilën 

vepër veç e veç, është gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 23 (njëzet 

e tre) vjet, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 

3.11.2012 deri më 19.5.2017. Është shqiptuar edhe dënimi plotësues konfiskimi i 

armës të llojit “Ç...” me nr. serik A..., së bashku me një karikator dhe 14 fishekë 

19x19 mm. Është detyruar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale, të 
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paguaj shumën sipas llogarisë së gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor 

shumën prej 200 €, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Pala e 

dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, është udhëzuar në kontest 

civil. Me të njëjtin aktgjykim sipas pikës II të dispozitivit, i pandehuri M.K., në pajtim 

me nenin 364 par.1 pika 1.3. të KPPK-së, është liruar nga akuza për shkak të  

veprave penale vrasje e rëndë nga neni 147 par.1 nënpar.4 dhe 11 lidhur me nenin 

23 të KPK dhe mbajtja në pronësi, në kontroll, posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK. Është vendosur që në këtë 

pjesë shpenzimet e procedurës penale të bien në barrë të mjeteve buxhetore të 

gjykatës. 

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.395/2017 datë 15.9.2017 ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë vetëm përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale ashtu që veprën 

penale të vrasjes nga neni 147 par.1 nënpar.4 dhe 11 të KPK-së, juridikisht e ka 

cilësuar si vepër penale vrasje e rëndë nga neni  147 par.1 nën par.11 të KPK-së. 

       Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit F.K., D.O., av. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, shkeljes së Ligjit penal dhe vendimit për dënimin, me propozim që 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës 

së parë në rigjykim ose të ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza apo të 

ndryshohen përkitazi me vendimin mbi dënimin dhe t’i shqiptohet një dënim më i 

butë. 

       Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.8/2018 e datës 

26.1.2018, ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar. 

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

çështjes, vlerësoi pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë në pajtim 

me dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK-së, dhe konstatoi: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

       Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit thekson se aktgjykimet e kundërshtuara janë 

të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

par.1 pika 1.12 të KPPK-së dhe 384 par.2 pika 1 dhe 2 si dhe nenin 7 të KPPK-së, 

sepse gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar provat e administruara, fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit si dhe mbrojtjen e të dënuarit. Më pas, theksohet se 

gjykata nuk ka bërë analizën e provave në pajtim me ligjin. Mbrojtësi thekson se 

ekspertiza mjeko-ligjore është ndryshuar, respektivisht është plotësuar pasi që 
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është bërë rikonstruimi i vendit të ngjarjes dhe vetëm është përshtatur me raportin e 

rikonstruimit i cili është e pa pranueshëm. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimet e lartë cekura, janë të 

pabazuara nga këto arsye:   

       Siç rezulton nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara ditën 

kritike me datë 2.11.2012 rreth orës 17:30 minuta, i dënuari F.K. së bashku me 

nënën M. dhe babanë M.K., ishin tek dëshmitari A.S., në fshatin M., komuna e O. 

Vizita e tyre ishte me qëllim të dorëzimit të një kësti të parave në emër të shitblerjes 

së shtëpisë, të cilën A., ju kishte shitur kohë më parë. Pasi kanë dalë jashtë, teksa 

shkonin në drejtim të veturës së tyre të markës “V...” e cila ishte e parkuar afër 

shtëpisë së të dëmtuarit M.M., hasin në të dëmtuarit M.M., S.S. dhe A.S., 

xhaxhallarët e A., ashtu që fillimisht në mes të M. dhe M., fillon debati rreth blerjes 

së shtëpisë, ndërkohë i dënuari F. disa herë hynte dhe dilte nga vetura, pasi që 

situata acarohet në mes të tyre, i dënuari F. ndërkohë me armën që e posedonte, 

shtënë tri herë në drejtim të tyre dhe e qëllon të  dëmtuarin M., më pas S.S., të 

cilëve u shkakton lëndime të rënda trupore dhe në fund të ndjerin A.S., të cilit po 

ashtu i shkakton lëndime të rënda trupore, i cili nga plagët e marra, të njëjtën ditë 

rreth orës 21:25 minuta ndërron jetë, e më pas largohen nga vendi i ngjarjes. 

       Në këtë çështje penale nuk kanë qenë kontestues faktet lidhur me kohën dhe 

vendin e ngjarjes. Nuk ka qenë kontestues fakti se A.S., babait të dënuarit ia kishte 

shitur shtëpinë, ndërsa për këtë sipas pohimit të gjithë të dëmtuarve paraprakisht 

nuk ka biseduar me ta, pra nuk i ka njoftuar xhaxhallarët, të cilët jetonin dhe kishin 

pronën njëri pranë tjetrit. 

       Nuk ka qenë kontestues fakti se në vendin e ngjarjes janë gjetur 3 gëzhoja dhe 

një predhë  e kal.7.65 x 17 mm. Një predhë të njëjtit kalibër është gjetur tek tani i 

ndjeri, ndërsa tjetra është nxjerrë nga koka e të dëmtuarit S.S. Predhat e gjetura në 

vendin e ngjarjes dhe ato të gjetura tek të dëmtuarit dhe i ndjeri ishin të njëjtit 

kalibër. Po ashtu, nuk ka qenë kontestues fakti se dëshmitari U.M., në QKUK, kur e 

kishin sjelle tani të ndjerin, një zyrtari policor ia kishte dorëzuar një armë-revole 

“Ç...” mod. 75 kal.9x19mm me nr. serik ...A... e cila armë sipas gjetjeve të 

ekspertëve të balistikës nuk është përdorur në momentin kritik. 

       Gjykata Supreme, vlerëson si të pabazuara pretendimet nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë lidhur me shkeljet esenciale që ka të bëjë me vlerësimin e 

provave të administruara në shqyrtimin gjyqësor për faktin se nga aktgjykimi i 

shkallës së parë rezulton se vlerësimi i provave është bërë në harmoni me ligjin, 

pra, dispozitën e nenit 361 par.2 të KPPK-së. Po ashtu, edhe teza e mbrojtjes së të 

dënuarit se ai nuk është ekzekutor i veprës penale, është vlerësuar në kontekst me 

provat formale dhe ato materiale të administruara në shqyrtimin gjyqësor. Kështu, të 
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gjithë dëshmitarët-të dëmtuarit, në mënyrë të qartë kanë përshkruar momentin kur i 

dënuari F., ka shtënë me armë në drejtim të dëmtuarve. Këtë më së miri përshkruan 

dëshmitarja H.M., nëna e të dëmtuarit M. dhe në përshkrimin e saj preciz ka pohuar 

se ka dëgjuar tri krisma “të parën e ka gjuajt në M., të dytën kunatin e saj S., ndërsa 

të tretën A., i cili ishte 4-5 m larg”. Kjo dëshmitare ka pohuar se M. dhe M1., nuk 

kanë pasur armë. Faktin se i dënuari kishte armë në dorë dhe ka shtënë në drejtim 

të dëmtuarve, ka dëshmuar edhe dëshmitari A.S., i cili ishte mikpritës i familjes K., 

ditën kritike, i cili ka pohuar se “F. ka dalë nga dera e pasme e veturës ku ishte i ulur 

dhe në dorë kishte revolen, e ka repertu dhe ka fillu me gjuajte në drejtim të 

mixhallarëve”. Më pas, thekson se ata e lanë veturën dhe ikën në drejtim të 

magjistrales. 

       Lidhur me lëndimet, lokacionin dhe natyrën e tyre, për të ndjerin është 

deklaruar eksperti mjeko-ligjor dr. Musa Gashi, i cili ka pohuar se në Institutin e 

Mjekësisë Ligjore është sjellë trupi i të ndjerit A., por pas intervenimit operativ. Gjatë 

autopsisë, eksperti thekson se ka evidentuar dëmtimin e shkaktuar nga arma e 

zjarrit-plagë skllopetare, plaga hyrëse-dalëse në bazë të rrugëtimit të predhës është 

konstatuar djathtas-majtas. Mirëpo, pas rekonstruimit të vendit të ngjarjes në të cilën 

ishin prezent edhe ekspertët e balistikës, në raportin e përpiluar dhe sqarimet e 

dhëna në shqyrtimin gjyqësor, dr. Musa Gashi, ka shpjeguar se duke pasur 

parasysh se i ndjeri ishte operuar dhe plagët janë qepur, eksperti ka ardhur në 

përfundim dhe atë pas metodave të zmadhimit të fotove të bëra gjatë obduksionit 

dhe pas konsultimit me ekspertët e balistikës, përfundimisht ka konstatuar se plaga 

hyrëse dhe dalëse kanë trajektoren në bazë të rrugëtimit të predhës nga majtas-

djathtas, prandaj kjo Gjykatë pretendimin  e mbrojtjes lidhur me pranueshmërinë e 

ekspertizës në fjalë konsideron si të pa bazuar për faktin se eksperti vetëm ka bërë  

precizimin e raportit të parë të autopsisë siç është elaboruar më lartë, prandaj këtu 

nuk kemi të bëjmë me ndonjë kundërthënie në mes të dy raporteve. 

       Nga ana tjetër, sipas dy ekspertizave të balistikës dhe atë të ekspertit F.L. dhe 

L.Rr., është konstatuar se predha e nxjerrë nga koka e të dëmtuarit S., pas 

ekzaminimit është konstatuar se është e kal. 7.65 x 17 mm dhe i ka takuar 

pistoletës së përdorur në vendin e ngjarjes të llojit “C..” M-70 ose “Ç...“ e modelit 

VZ50 dhe 70. Po ashtu, është konstatuar se predhat e gjetura në vendin e ngjarjes 

dhe ato të gjetura tek i ndjeri i takojnë të njëjtit kalibër, pra kalibrit 7.65 x 17 mm dhe 

i takojnë të njëjtës armë. Sipas gjetjeve të ekspertëve respektivisht L.Rr., i cili e ka 

ekzaminuar armën e dorëzuar nga dëshmitari Ujup Maliqi, e që ishte “Ç...“ mod. 75 i 

kal. 9. x 19 mm, me nr. serik ..A... e që kalibri i armës më të vogël 7.65 x 17 mm, i 

cili është përdorur në vendin e ngjarjes, nuk është i dizajnuar nga pistoleta e 

ekzaminuar të kalibrit 9 x 19 mm. 
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       Pjesa tjetër e kërkesës ka të bëjë me shkelje të Ligjit penal dhe lidhur me këtë 

shkelje në kërkesë potencohet se gjykata ka pranuar aktakuzën e Prokurorit mirëpo, 

nga provat e administruara nuk rezulton se i dënuari është kryerës i veprës penale 

për të cilën është shpallur fajtor dhe është gjykuar. Më pas, mbrojtësi bën 

elaborimin e deponimeve të dëshmitarëve F.S., H.M. dhe M.M., për të theksuar se 

nga dëshmitë e tyre por edhe nga provat materiale, nuk është vërtetuar përtej 

dyshimit të bazuar mirë se i dënuari është kryerës i kësaj vepre penale. 

       Vendimin e saj gjykata e shkallës së parë, lidhur me zhvillimin e ngjarjes kritike, 

e bazon në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor në radhë të parë në 

deponimet e dëshmitarëve, të dëmtuarve, të cilët në mënyrë të qartë kanë 

përshkruar momentin siç u elaborua më lartë në këtë aktgjykim, kur i dënuari ka 

shtënë në drejtim të dëmtuarve dhe tani të ndjerit. Po ashtu, edhe sipas raportit të 

rekonstruimit të vendit të ngjarjes dhe mendimet e dhëna nga ekspertët të 

pranishëm, në mënyrë të qartë është vërtetuar edhe pozita nga e cila është gjuajtur 

me armë e që kjo vërtetohet se gjuajtjen pikërisht e ka bërë i dënuari Flamur dhe 

me këtë rast është konfirmuar se është gjuajtur me një armë zjarri të kal. 7.65 x 17 

mm me siguri nga një pistoletë “Ç...“ ÇZ 70 e kal. 7.65 x 17 mm, gëzhojat që janë 

gjuajtur nga pozita afër derës së pasagjerit apo pjesës së prapme të anës së majtë 

të veturës. Kjo pozitë e gjuajtjes korrespondon me shpërndarjen - hedhjen e 

gëzhojave të gjetura në vendin e ngjarjes. Sipas dispozitës së nenit 335 të KPK, 

vepra penale e mashtrimit konsumohet kush do që me anë të paraqitjes së rreme të 

fakteve, apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 

dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, ose për t’i shkaktuar dëm material 

personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit 

një person që të kryejë apo të mos kryejë një veprim në dëm të pasurisë së tij apo 

pasurisë së personit tjetër. Ndërsa elementi cilësues i veprës penale sipas 

paragrafit 2 siç kemi të bëjmë me rastin konkret, përcaktohet nëse dobia pasurore e 

kundërligjshme ose shkaktimi i dëmit të ketë vlerën prej 10.000 € ose më shumë, e 

që përputhet me pozitën e të dënuarit F., siç kanë dëshmuar dëshmitarët e  ngjarjes 

kritike. Të gjitha këto kanë demantuar tezën e mbrojtjes së të dënuarit se ai nuk 

është kryerës i veprës penale.  

       Prandaj, nga arsyet e cekura më lartë rezulton se konkludimi i gjykatës së 

shkallës së parë lidhur me zhvillimin e ngjarjes kritike dhe fajësinë e të dënuarit janë 

të drejta, të cilat në përjashtim të cilësimit juridik të veprës penale nga pika 1 të 

dispozitivit të cilën vepër gjykata e shkallës së dytë juridikisht e ka cilësuar si vrasje 

e rëndë nga neni 147 par.1 nënpar.4 dhe 11 të KPK, i ka aprovuar edhe gjykata e 

shkallës së dytë, janë rezultat i vlerësimit të drejt të provave të administruara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe si rrjedhojë drejt është aplikuar ligji penal.  
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       Nga sa u tha më sipër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë u refuzua si e 

pabazuar dhe në bazë të nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 
PML.nr.14/2018, më 10 prill 2018 

 
 
 
Procesmbajtësi,         Kryetare e kolegjit,  

   Bujar Balaj              Nesrin Lushta 

  
  


