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Pml.nr.19/2019 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 
kryetare, Nesrin Lushta e Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 
Minire Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit F.D., nga P., 
për shkak të veprës penale vrasje e rënd në shtytje nga neni 147 pika 4 lidhur me nenin 
24 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të 
dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj 
PKR.nr.155/2015 të datës 06.04.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 
PAKR.nr.324/2018 të datës 07.08.2018, në seancën e mbajtur me datën 19.02.2019, 
mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të 
dënuarit F.D. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj 
PKR.nr.155/2015 të datës 06.04.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 
PAKR.nr.324/2018 të datës 07.08.2018. 
 

 
A r s y e t i m 

 
 

        Në këtë çështje penale aktgjykimet e mara janë si në vijim: 
 

        Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Pejë P.nr.137/2011 të datës 03.09.2012, i 
dënuari F.D. është shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rënd në shtytje nga neni 
147 pika 4 të KPK (ndaj të ndjerit B.K.) për të cilën i është përcaktuar dënimi me burgim 
në kohëzgjatje prej 13 (trembëdhjetë) vitesh dhe për veprën penale vrasje në tentativë 
(ndaj të dëmtuarit N.V.) nga neni 146 lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK-së 
bashkëkryerje me të dënuarin F.Gj., për të cilën i është përcaktuar dënimi me burgim në 
kohëzgjatje prej 4 (katër) vitesh dhe është gjykuar me dënim unik burgimi në 
kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) vitesh. Me të njëjtin aktgjykim i dënuari F.Gj. është 
shpallur fajtor për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 
dhe 23 të KPK-së, bashkëkryerje me të dënuarin F.D., dhe është gjykuar me dënim 
burgimi në kohëzgjatje prej 4 (katër) vitesh. 

 
        Ky aktgjykim është anuluar me aktvendimin e Gjykatës së Apelit 
PAKR.nr.100/2013 të datës 26.11.2013 dhe lënda i është kthyer gjykatës së shkallës së 
parë në rivendosje. 
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        Në procedurën e ndarë penale kundër të akuzuarit H.Gj. është marr aktgjykimi i 
Gjykatës Themelore në Pejë PKR.nr.297/2012 i datës 17.06.2013 me të cilin ai është 
liruar nga akuza për veprat penale vrasje e rënd nga neni 147 par.4 të KPK (ndaj të 
ndjerit B.K.) dhe mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim apo shfrytëzim të paautorizuar 
të armëve nga neni 374 par.1 të KPK. 

 
       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktvendimin 
PAKR.nr.346/2013 të datës 12.09.2014, me të cilin aktgjykimi i cekur është anuluar dhe 
lënda i është kthyer gjykatës së shkallës së shkallës së parë në rigjykim. 

 
        Përderisa rigjykimi që i përket të akuzuarit H.Gj., nuk ka ndodhur, për arsye se ai 
është arratisur, gjendet në A., dhe nuk është ekstraduar edhe pse kanë kaluar shume 
vite, në  çështjen e të dënuarve F.D. dhe F.Gj., gjykata e shkallës së parë-Gjykata 
Themelore në Ferizaj (si gjykatë e deleguar), serish ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor dhe 
ka marrë aktgjykimin PKR.nr.155/2015 të datës 06.04.2018, me të cilin i dënuari F.D. 
është shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rënd në shtytje nga neni 147 pika 4 të 
KPK për të cilën i është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 13 
(trembëdhjetë) vitesh dhe për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me 
nenin 20 dhe 23 të KPK-në bashkëkryerje me të dënuarin F.Gj., për të cilën i është 
përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) vitesh dhe është gjykuar me 
dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) vitesh, në të cilin i llogaritet 
koha e kaluar në paraburgim prej datës 31.07.2010 e tutje. Me të njëjtin aktgjykim i 
dënuari F.Gj. është shpallur fajtor për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 146 
lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK-në bashkëkryerje me të dënuarin F.D. dhe është 
gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 4 (katër) vitesh në të cilin i llogaritet koha 
e kaluar në paraburgim prej datës 23.08.2010 deri më datën 03.09.2012 dhe prej datës 
10.02.2017 e tutje. Të dënuarit janë obliguar që në mënyrë solidare të paguajnë 
shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 437 euro dhe paushallin gjyqësor secili 
në shuma prej nga150 euro. Për realizimin e kërkesës pronësoro juridike e dëmtuara 
është udhëzuar në kontestin civil. 

 
        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 
PAKR.nr.324/2018 të datës 07.08.2018 ka refuzuar si të pabazuara ankesat e 
paraqitura dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

 
        Aktgjykimet të cilat kundërshtohen me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë janë 
aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj PKR.nr.155/2015 të datës 06.04.2018 dhe 
aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.324/2018 të datës 07.08.2018. 

 
        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 
mbrojtësi i të dënuarit F.D. avokati B.B. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 
dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 
ndryshohen ashtu që i dënuarit të  lirohet nga akuza për veprën penale vrasje e rënd në 
shtytje nga neni 147 pika 4 të KPK ose të anulohen dhe çështja të kthehet gjykatës së 
shkallës së parë në rivendosje. Andaj, kërkesa është paraqitur vetëm në pjesën e 
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aktgjykimeve lidhur me veprën penale vrasje e rënd në shtytje nga neni 147 pika 4 të 
KPK dhe vetëm në këtë pjesë u shqyrtuan nga kjo gjykatë. 

 
        Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.16/2019 të datës 23.01.2019 ka 
propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 
 
        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 KPPK, vlerësoi pretendimet në 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 
        -kërkesa nuk është e bazuar.  

 
  

       Pretendimet për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe gjetjet 
e gjykatës 

 
1. Përbërja e kolegjit 

 
        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se trupi gjykues i gjykatës së 
shkallës së dytë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale nga neni 384 par.1 pika 1 lidhur me nenin 39 par.2 të KPPK sepse gjyqtari 
Avdullah Ahmeti ka qenë anëtar i kolegjit i cili ka marrë aktvendimin PAKR.nr.100/2013 
të datës 26.11.2013 dhe po ashtu anëtar i kolegjit i cili ka marrë aktgjykimin 
PAKR.nr.324/2018 të datës 07.08.2018, ndërsa gjyqtari Fillim Skoro po ashtu ka qenë 
në kolegj i cili ka vendosur për ankesë, në rastin e parë si kryetar e në rastin e dytë si 
anëtar. 

 
        Gjykata Supreme nuk e aprovojë pretendimin se këta gjyqtar duhej të 
përjashtoheshin nga kolegji i cili në shkallën e dytë ka marrë aktgjykim i cili tani 
kundërshtohet, sepse edhe pse në dispozitën e nenit 39 par.2 të KPPK ceket se gjyqtari 
duhet të përjashtohet nga vendimmarrja nëse ka marrë pjesë në procedura të 
mëhershme në të njëjtin rast penal, kjo nuk vlen në situatën kur vendimi ka qenë i 
anuluar, siç kemi të bëjmë në rastin konkret. 
 

2. Aktakuza sipas së cilës është mbajtur shqyrtimi 
 
        Në kërkesë po ashtu pretendohet se nuk ka qenë e qartë se sipas cilës aktakuzës 
në rastin konkret është vepruar në rigjykim. Ky pretendim arsyetohet me atë se me 
aktvendimin e Gjykatës së Qarkut në Pejë KAQ.Nr.49/11 të datës 21.03.2011. është 
konfirmuar aktakuza kundër të dënuarve F.D. dhe F.Gj. me numër PP.nr.283/2010 e 
datës 18.02.2010, por se aktakuza e ngritur kundër tyre nuk është ngritur më datën 
18.02.2010 por më datën 16.02.2011. 
 
        Duke e vlerësuar këtë pretendim, Gjykata Supreme i shikojë shkresat e lëndës dhe 
konstatojë se kundër të dënuarve F.D. dhe F.Gj., është ngritur aktakuza PP.nr.283/10 
me datën 16.02.2011, për veprat penale për të cilat janë gjykuar. Me aktvendimin për 
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konfirmimin e aktakuzës të Gjykatës së Qarkut në Pejë KAQ.nr.49/11 të datës 
21.03.2011 është konfirmuar aktakuza PP.nr.283/10 por në vend që në dispozitiv të 
ceket se është e datës 16.02.2011 është cekur data 18.02.2010. Është e qartë se fjala 
është për gabim teknik. Kjo rezulton nga pjesët tjera e aktvendimit-hyrja dhe arsyetimi, 
ku gjithnjë është shënuar aktakuza PP.nr.283/10 e datës 16.02.2011. Ashtu del edhe 
nga procesverbali i seancës për konfirmimin e aktakuzës i cili gjendet në shkresat e 
lëndës dhe në këtë procesverbal, si dokument burimor, është konstatuar se konfirmohet 
aktakuza e PPQ në Pejë PP.nr.283/10 e datës 16.02.2011. 
 
        Duhet të theksohet se kjo gjykatë verifikojë edhe faktin se në këtë aktakuzë a 
bëhet fjalë për vepra penale për të cilat të dënuarit F.D. dhe F.Gj. janë gjykuara dhe 
konstatojë se është ashtu dhe se nuk kemi të bëjmë me shkeljen e dispozitave të 
procedurës penale e cila pretendohet. 
 
 

3. Mangësitë në dispozitivin dhe në arsyet e aktgjykimeve të kundërshtuara 
 
        Paraqitësi i kërkesës pretendon se janë bërë disa shkelje të këtilla. 

 
        Sipas kërkesës, dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë është i mangët, i 
paqartë dhe i pakuptueshëm, në kundërshtim të plotë me arsyet e tij, në te nuk janë 
përshkruar faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale e as faktet dhe 
rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitave përkatëse të Kodit Penal, gjykata nuk ka 
analizuar me ndërgjegje çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe nuk ka 
aplikuar parimin in dubio pro reo. 

 
        Gjykata Supreme në këtë vend së pari konstatojë se nga shkresat e lëndës dhe 
aktgjykimi i shkallës së parë rezulton se përshkrimi faktik i ngjarjes - veprimeve 
inkriminuese e të dënuarit F.D. të dhëna në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë 
janë si në vijim: 

 
        -më datën 30.07.2010 rreth orës 23:30, në terasën e restorantit “B..” i cili gjendet 
në rrugën “L.D.” në P., me dashje ka shtytë vëllain e tij-të pandehurin H.Gj., për kryerjen 
e veprës penale të vrasjes së tani të ndjerit B.K., i moshës .. vjeçare, duke rrezikuar 
jetën e personave tjerë, në atë mënyrë që i pandehuri (F.D.) pasi që shkon në restorant 
ku ishte tani i ndjeri me N.V., B.K., L.N. dhe M.K., gjatë nejës fillon një fjalosje në mes tij 
dhe tani të ndjerit lidhur me një borxh që i dënuari ia kishte të ndjerit, kështu që në një 
moment ata qohen në këmbë dhe këmbejnë fjalë fyese, me tentim edhe të një konflikti 
fizik, mirëpo, ndërhyjnë personat që ishin në të njëjtën tavolinë për ta penguar eskalimin 
e konfliktit, por i dënuari tani nuk ulet në karrige por i drejtohet tani të ndjerit me fjalë “a 
po pret pesë minuta këtu” dhe largohet nga ndeja, i cili kërcënim nuk ishte kuptuar 
seriozisht nga i ndjeri dhe personat që e shoqëronin, të cilët vazhduan me biseda dhe 
pije, mirëpo, përafërsisht pas një ore i dënuari kthehet në restorant, tani me dy vëllezërit 
e tij-F. dhe H., të pajisur me mjete për të sulmuar jetën e të ndjerit dhe të dëmtuarit 
N.V., dhe atë i dënuari F., me një shufër metalike me gjatësi prej 50-60 cm. dhe trashësi 
prej 3-4 cm., i dënuari F. me një dru bejzbolli, kurse i pandehuri H., me një pushkë 
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automatike, me ç`rast të dënuarit F. dhe F1. e sulmojnë fizikisht të ndjerin duke tentuar 
ta godasin me mjetet që mbanin në dorë, mirëpo, i njëjti mbrohet me karrige në të cilën 
ishte i ulur, atëherë i pandehuri H. e pyet F. “cilin po donë me ta hjekë”, me ç`rast F., e 
drejton shufrën e metalit në drejtim të B., kurse H., shkrep dy plumba në drejtim të B., 
duke e goditur në pjesën ballore të kokës si dhe në anën e djathë të gjoksit duke i 
shkaktuar fashitje të trurit, gjakderdhje të brendshme dhe të jashtme, si pasojë e 
veprimit të energjisë kinetike nga predhat e armës së zjarrit, nga të cilat shkaktohet 
pasoja e vdekjes në vend e të ndjerit si dhe rrezikohet jeta e B.K. L.N., M.K. e N.V., i cili 
pëson një lëndim të lehtë në pjesën e mbi vetullës së majtë, nga predha e armës.   

 
        Paraqitësi i kërkesës pretendon se edhe pse ligjdhënësi nuk e ka përcaktuar 
nocionin e shtytjes, këtë e kanë bërë teoria dhe praktika gjyqësore. Sipas teorisë dhe 
praktikës gjyqësore, shtytja mund të bëhet në dy forma: a) kur ndaj një personi-personit 
të shtytur, i cili nuk ka ndërmend të kryejë vepër penale, me veprime të caktuara 
ndikohet që të vendos të kryej vepër penale dhe b) kur personi i shtytur ka ndërmend të 
kryej vepër penale, por akoma nuk ka vendosur definitivisht, përkatësisht kur vendimi i 
tij është i luhatshëm apo ende ka dilema se a do të kryej vepër penale dhe shtytësi me 
veprimet e tij ndikon që vendimi i tij të forcohet-të vendos të kryej vepër penale.  

 
        Sipas kërkesës, në rastin konkret nuk është specifikuar mënyra e shtytjes 
eventuale e as që është vërtetuar dhe arsyetuar shtytja që i vihet në barë të dënuarit. 
Pretendohet se në dispozitiv nuk është cekur se si është bërë shtytja por vetëm është 
përshkruar dinamika e ngjarjes në kohën kritike ndërsa për veprimet konkrete e të 
dënuarit para largimit nga restoranti dhe kur ai është kthyer në restorant, ka 
kundërshtime në deklaratat e dëshmitarëve të cilat nuk janë vlerësuar në mënyrë ligjore 
dhe për këtë arsye edhe arsyet e aktgjykimit të shkallës së parë janë në kundërshtim 
me përmbajtjen e këtyre dëshmive, ato nuk janë analizuar veç e veç e as në lidhmëni 
njëra me tjetrën, shkelje këto të cilat nuk janë evituar as me aktgjykimin e shkallës së 
dytë. 

 
        Gjykata Supreme i analizojë këto pretendime dhe gjeti se nuk janë të bazuara. 

 
        Nuk kanë qenë kontestuese dhe nuk kontestohet as në kërkesën për mbrojtje të 
ligjshmërisë, takimi në restorantin “B...” në P., i të dënuarit me tani të ndjerin B. K., të 
dëmtuarin N.V. dhe dëshmitarët B.K., L.N. dhe M.K. e as një konflikt me fjalë me tentim 
edhe të konfliktit fizik në mes të dënuarit dhe tani të ndjerit. Pastaj i dënuari është 
larguar. Në kërkesë ceken dëshmitë e dëshmitarëve për fjalët që ia ka drejtuar i dënuari 
tani të ndjerit, edhe atë se dëshmitari-i dëmtuari N.V., ka deklaruar se fjalët kanë qenë 
“a po pret qetu vetëm 5 minuta”, dëshmitari L.N. “prit 5 minuta toni të tregojë kush të ka 
borxh”, ndërsa dëshmitari B.K. “prit 5 minuta se ta paguaj borxhin” dhe sipas kërkesës, 
këto dëshmi kanë qenë kontradiktore. Mirëpo, Gjykata Supreme konstatojë se në mes 
tyre nuk ka kundërthënie thelbësore, siç drejt ka gjetur edhe gjykata e shkallës së parë. 
Përkundrazi, nga këto dëshmi me pa mëdyshje është vërtetuar dhe arsyetuar fakti se i 
dënuari duke u larguar nga restoranti, ia ka bërë me dije tani të ndjerit se e pret një e 
keqe, e për me tepër, me atë çka ka ndodhur me vonë, i dënuari e ka shprehur se në 
atë moment te ai është formuar dashja për ndërmarrjen e veprimit inkriminues. 
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        Më tutje në kërkesë ceket se dëshmitë e dëshmitarëve kanë qenë kontradiktore 
edhe për atë se kur i dënuari është kthyer në restorant dhe kur H.Gj. e ka pyetur “cilin?”, 
si e ka shënjestuar tani të ndjerin, sepse dëshmitari-i dëmtuari N.V., ka thënë se “F. ka 
drejtuar shufrën e metalit në drejtim të të ndjerit B.K.”, dëshmitari L.N. se “F. atij i ka 
treguar duke ngritur dorën në drejtim të të ndjerit dhe duke i thënë`qatë personin që 
është në qoshe`, e në qoshe ka qenë B.K.”, ndërsa dëshmitari B.K., ka deklaruar se kur 
H., ka pyetur “cilin”, i dënuari e ka drejtuar gishtin kah B., por pa thënë asgjë. 

 
        Gjykata Supreme nuk gjeti se, sikurse në rastin e parë, se deklaratat në fjalë janë 
kontradiktore, pa marrë parasysh se nuk janë identike. Kjo për arsye se nuk mund të 
pritet që dëshmitarët të njëjtën ngjarje te përshkruajnë me fjalë identike dhe ato 
konsiderohen se janë në përputhje njëra me tjetrën, nëse esencën e ngjarjes e tregojnë 
në mënyrë të njëjtë, pa dallime esenciale. Në anën tjetër, nga secila prej tyre qartazi ka 
rrjedhur se i dënuari ka treguar kah tani i ndjeri, me “gisht”, “dorë” ose me “shufër”. 
Andaj, nuk mund të aprovohet pretendimi se arsyet e dhëna në aktgjykimin e 
kundërshtuar, bazuar në deklarata të këtilla, kanë të meta ligjore. Paqartësi nuk paraqet 
as konstatimi se H.Gj., e ka pyetur të dënuarin “cilin po don me ta hjekë”, pretendim ky i 
cili thirret në atë se dëshmitarët decidivisht nuk kanë deklaruar ashtu, konstatim ky i 
Gjykatës Supreme i cili bazohet në veprimin e menjëhershëm që ka pasur nga H.Gj., që 
ka qenjë privimi nga jeta i tani të ndjerit B.K. 

 
        Sa i përket pretendimeve të cekura më lartë për atë se nuk janë dhënë arsye 
bindëse për ekzistimin e shtytjes dhe për formën (një prej dy formave) e saj, arsyet për 
mos aprovimin e tyre janë si në vijim. 

 
        Në ngjarjen kritike ka pasur disa dëshmitar okular. Dëshmitë e tyre, dëshmitë e 
dëshmitarëve tjerë dhe përmbajtja e secilës provë materiale veç e veç, vlerësimi i tyre 
po ashtu veç e veç por edhe në lidhmëni njëra me tjetrën dhe me mbrojtjet e të 
dënuarve, janë dhënë në aktgjykimin e shkallës së parë prej faqes 15 e deri në faqen 
53. Kur është fjala konkretisht për veprimin inkriminues të shtytjes, kjo gjykatë në tërësi i 
aprovon arsyet e dhëna në aktgjykimin e kundërshtuar duke gjetur se pretendimi se ky 
fakt nuk është vërtetuar apo, më saktësisht, nuk është arsyetuar, nuk është i bazuar. 

 
        Esenca e arsyeve të dhëna në aktgjykimin e shkallës së parë, është se i dënuari 
ka ndejt në restorantin “B...” në P., me tani të ndjerin B.K., dëshmitarin-të dëmtuarin 
N.V. dhe dëshmitarët B.K., L.N. dhe M.K. Në mes të dënuarit dhe tani të ndjerit ka filluar 
fjalosja rreth kthimit të borxhit të cilin i dënuari ia ka pas tani të ndjerit dhe gati që ka 
ardhur edhe deri te përleshja fizike. Këto fakte askush nuk i ka kontestuar (përveç se i 
dënuari është mbrojtur ndryshe). Sipas gjykatës së shkallës së parë nuk është 
kontestuar as fakti se menjëherë pastaj, i dënuari ka shkuar nga restoranti dhe është 
kthyer pas rreth një ore. Andaj, motivi për ndërmarrjen e veprimit inkriminues ka qenë 
mllefi rreth kërkesës për kthimin e borxhit. Arsyet për se gjykata ka konstatuar se i 
dënuari e ka shtytur vëllain e vet H.Gj., që te privon nga jeta tani të ndjerin B.K., janë 
dhënë në mes tjerash, në faqen 62 të aktgjykimit të shkallës së parë. Aty është 
konstatuar se i dënuari ka dal nga restorani pasi që ka shpërthyer konflikti rreth borxhit 
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dhe i ka thënë tani të ndjerit “që t`e pret 5 minuta”. Ngjarja e cila ka pasuar ka qenë se i 
dënuari është kthyer me dy vëllezërit e tij-me F. dhe H.Gj., duke qenë i armatosur secili 
prej tyre, dhe sulmi i menjëhershëm. Me këtë rast, H.Gj., e ka pyetur të dënuarin se 
“cilin don me hjek”, pa marrë parasysh se a e ka pyetur me këto fjalë, apo vetëm me 
fjalën “cilin?” dhe përgjigja e të dënuarit, duke treguar kah tani i ndjeri.  

 
        Për me tepër, Gjykata Supreme vërejti se nga tërësia e deklaratave të 
dëshmitarëve del se askush prej tyre nuk ka pasur asnjë mosmarrëveshje me H.Gj. (as 
që e kanë njohur), çka do të thotë se ky person nuk ka pas motiv paraprak për te 
privuar nga jeta dikën prej atyre, por ka qenë i shtytur nga i dënuari. Nga kjo del edhe 
konkludimi se në rastin konkret fjala është për formën e parë të shtytjes, që është 
shtytja e personit i cili paraprakisht nuk ka pas ndërmend të kryej vepër penale, dhe me 
këtë është marrë edhe gjykata e shkallës së parë duke shpjeguar format e shtytjes 
(faqja 62). Fakti se në mënyrë implicite nuk është cekur se në rastin konkret për cilën 
formë bëhet fjalë, nuk i bënë arsyet e aktgjykimit më paqarta, për dy arsye. E para 
është se një konkludim i tillë del nga arsyet e aktgjykimit dhe e dyta se sipas dispozitës 
së nenit 32 par.1 të KPK “kushdo që me dashje e shtytë personin tjetër të kryejë vepër 
penale dënohet sikurse ta kishte kryer vet atë vepër penale nëse vepra penale është 
kryer”, që do të thotë se cilado formë që ka dalur nga teoria dhe praktika gjyqësore, e 
përbënë këtë bashkëpunim në kryerjen e veprës penale. 

 
        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se “në mungesë të dënimit të 
kryesit për një vepër të caktuar penale në rrethanat cilësuese është plotësisht e paqartë 
se si mund të dënohet shtytësi për shtytjen në kryerjen e asaj vepre penale, e cila nuk 
është vërtetuar me aktgjykim të formës së prerë”. 

 
        Çështja e parë e cila këtu është ngritur është se në situatën me të cilën  kemi në 
këtë çështje penale (i dënuari e ka mohuar shtytjen ndërsa personi i shtytur për këtë 
nuk është deklaruar) a mund të vërtetohet shtytja për një vepër të cilësuar penale 
gjegjësisht si është vërtetuar dhe arsyetuar se i dënuari F.D. e ka shtytur vëllain e tij 
H.Gj., që të kryen jo veprën penale të vrasjes por të vrasjes së rënd. 
        Në shumë vende në arsyet e aktgjykimit të shkallës së parë është theksuar se i 
ndjeri B.K., është privuar nga jeta në një vend ku kanë qenë shumë persona të ulur në 
një tavolinë në restoran, pra, afër njeri tjetrit. Edhe kur i janë afruar vëllezërit F.D., F. 
dhe H.Gj., sipas deklaratave të tyre janë ngritur në këmbë, por kanë ngelur në restoran 
(në bahçen e restoranit) dhe gati për menjëherë kanë filluar të shtënat nga pushka 
automatike në tani të ndjerin, pasi që paraprakisht i dënuari  i ka treguar H.Gj., se ai 
është personi “te cilin duhet me hjek”. Përveç faktit se ky i fundit nuk ka hezituar që nga 
pushka automatike të shtënë në tani të ndjerin edhe pse në afërsi kanë qenë edhe 
personat tjerë, ai ka pyetur “edhe cilin, edhe cilin”. Këto veprime tregojnë se shtytja për 
kryerjen e një vepre penale të vrasjes së kualifikuar-me rrezikimin edhe personave tjerë,  
është e mundur  dhe ka ndodhur. 

 
        Çështja e dytë është se a mund që një person të gjykohet dhe të shpallet fajtor për 
shtytje në kryerjen e veprës penale, përderisa nuk ekziston aktgjykimi i formës së prerë 
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me të cilin personi i shtytur është shpallur fajtor për veprën penale në kryerjen e së cilës 
ka qenë i shtytur. 

 
        Është evidente se në rastin konkret ashtu është vepruar dhe sipas vlerësimit të 
Gjykatës Supreme me këtë rast nuk është bërë shkelja e dispozitave të procedurës 
penale apo të ligjit penal. 

 
        Duhet të theksohet se Gjykata Supreme nuk ka marrë vendim sa i përket H.Gj. e 
as që e ka pas këtë kompetencë me rastin e vendosjes sipas mjetit juridik të ushtruar 
kundër aktgjykimeve që i përkasin vetëm të dënuarit F.D.. 

 
        Shtytja, sipas dispozitës së nenit 32 par.1 të KPK përcaktohet kështu: “kushdo që 
me dashje e shtytë personin tjetër të kryejë vepër penale dënohet sikurse ta kishte kryer 
vet atë vepër penale nëse vepra penale është kryer”. Në rastin konkret janë 
përmbushur të tri elementet e kërkuara me këtë dispozitë ligjore, sepse i dënuari e ka 
shtytur personin tjetër të kryej veprën penale, shtytja është bërë me dashje direkte dhe 
vepra penale nga personi i shtytur është kryer. Për pozitën juridiko penale e të dënuarit 
F.D., nuk është me rëndësi se cili person konkret ka qenë i shtytur dhe si do përfundojë 
procedura penale ndaj H.Gj. (a do vërtetohet me aktgjykim të formës së prerë se mu ai 
ka qenë personi i shtytur i cili e ka kryer veprën penale). Kjo pozitë e tij juridiko penale 
nuk ndryshon, nuk lehtësohet e as nuk rëndohet sepse veprimi i tij ngel i njëjtë pa marrë 
parasysh identitetin e personit i cili e ka kryer veprën penale. Për me tepër, ky aktgjykim 
nuk mund të ndikojë as në rezultatin përfundimtar të procedurës penale e cila po 
zhvillohet kundër H.Gj., sepse vërtetimi i identitetit të tij dhe i çështjeve relevante, varet 
nga administrimi dhe vlerësimi i provave në atë çështje penale.   

 
        Andaj, nuk u aprovuan pretendimet për ekzistimin e shkeljeve esenciale të 
dispozitave të procedurës penale në aktgjykimin e shkallës së parë, të cilat pretendohen 
në kërkesë. Kjo gjykatë po ashtu gjeti se as pretendimi se në aktgjykimin e shkallës së 
dytë nuk janë dhënë arsye për pretendimet ankimore, nuk është i bazuar, sepse për 
çështje relevante edhe në aktgjykim janë dhënë arsye të bollshme dhe të detaizuara.  

 
Pretendimet për shkeljet e ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës 

 
        Paraqitësi i kërkesë pretendon se me aktgjykimet në fjalë është bërë shkelja e ligjit 
penal në dëm të dënuarit sepse nuk ka pas baza për shpalljen e tij fajtor, në praninë e 
fateve të cekura më lartë e sidomos elementit subjektiv të veprës penale. Kjo ndërlidhet 
me atë se pretendohet se i dënuari F.D., nuk ka mundur, gjegjësisht nuk është vërtetuar 
se e ka nxitur H.Gj., për të kryer veprën penale (për shkak të gjendjes së tij mendore) 
dhe nuk ka angazhuar ekspert të psikiatrisë forenzike të cilit e kanë vizituar atë. 
Megjithatë, në kërkesë nuk ceket se personi i shtytur ka qenë në atë gjendje psiqike sa 
që nuk ka mundur të jetë shtytur, këtë nuk ka deklaruar i dënuari F.D. (i cili ka mohuar 
edhe prezencën e H.Gj. në vendin e ngjarjes) dhe nuk është evidente se kjo çështje 
është potencuar në procedurën penale ndaj të dënuarit F.D.. Nga përmbajtja e 
pretendimit del se vihet në dyshim vërtetimi i drejtë dhe i plotë të gjendjes faktike, por 
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konform dispozitës së nenit 432 par.3 për këtë bazë ligjore kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë nuk mund të paraqitet. 
 
        Pasi që aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë të përfshira me shkelet ligjore të cilat 
ceken në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, e njëjta u refuzua si e pabazuar. 

 
        Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 
konform nenit 437 të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
Pml.nr.19/2019, më datë 19.02.2019  

 
 
Procesmbajtësja,                                       Kryetarja e kolegjit,  
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