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    PML.nr.341/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit N.E., nga fshati 

Gj., komuna e Kaçanikut, për shkak të veprës penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me 

nenin 20 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur 

nga mbrojtësi i të dënuarit Xh.M., avokat, ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Ferizaj-Departamenti për Krime të Rënda P.nr.237/2010 datë 07.04.2016, dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.473/2016 datë 26.09.2016, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me 05.02.2018, merr këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

      Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit N.E., 

anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.237/2010 datë 07.04.2016, dhe aktgjykimit i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.473/2016 datë 26.09.2016, dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje. 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m i  

 

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

P.nr.237/2010 datë 07.04.2016, i dënuari N.E. është shpallur fajtor për veprën penale vrasje në 

tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK, dhe është gjykuar me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) vite në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim 

dhe arrest shtëpiak prej datës 18.05.2010 deri me datën 18.08.2010, i cili dënim do të 

ekzekutohet pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. I dënuari është obliguar që të paguaj 

paushallin gjyqësor në shumë prej 100 €, e në afat prej 30 ditësh pasi që aktgjykimi të merr 

formën e prerë. Nga i dënuari janë konfiskuar një pushkë automatike AK-47 kal.7.62 mm, me 

nr.serik. 75081 një karikator , dy fishek të armës AK-47 me mbishkrim 7/6.8 dhe G/6.5 dhe një 

thikë e gjatë e pushkës, si mjet i kryerjes së veprës penale.  
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      Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.473/2016 

datë 26.09.2016, duke aprovuar pjesërisht ankesën e mbrojtësit të të dënuarit avokatit Xh.M., e 

ka  ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë vetëm sa i përket vendimit mbi dënimin, 

ashtu që gjykata e Apelit të dënuarin N.E., për veprën për të cilën është shpallur fajtor e gjykon 

me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj e në të cilin dënim i është 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 18.05.2010 deri më 

18.08.2010. 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i të 

dënuarit avokati Xh.M., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

atë nga neni 384 par.1 nënpar.1.7, 1.8 dhe 1.12 të KPPK, shkelje të dispozitave të Kodit penal 

sipas nenit 385 par.1 nënpar.1.5 të KPK, dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale 

të cilat shkelje kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor me propozim që Gjykata 

Supreme ta ndryshojë aktgjykimin e formës së prerë në tërësi ose pjesërisht të anulojë vendimin 

e Gjykatës Themelore dhe të Gjykatës së Apelit dhe çështja t’i kthehet në rivendosje gjykatës së 

shkallës së parë.  

       Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtesën KMLP.II.nr.255/2016 datë 11.01.2017, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si  e pabazë. 

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

në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet nga 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

      Kërkesa për mbrojtjen të ligjshmërisë është e bazuar. 

      Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit konsideron se aktgjykimet e konsideruara janë marr me 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.7, 1.8 dhe 1.12 të 

KPPK, sepse me rastin e vlerësimit të provave në shqyrtim gjyqësor nuk janë sqaruar në mënyrë 

të plotë rrethanat dhe faktet vendimtare dhe si pasojë edhe zbatimi adekuat i dispozitave 

materiale. Në të dy aktgjykimet nuk është sqaruar në mënyrë të plotë se predha e plumbit e 

shkrepur nga ana e të dënuarit kishte kaluar afër të dënuarit Fatmir Sopa, kjo nga fakti se 

deklaratat e ndryshuara në seancat gjyqësore të dëshmitarëve ishin kontradiktore dhe është jo e 

justifikuar se si gjykata si në shkallë të parë ashtu edhe në shkallë të dytë i fali besim deklaratave 

të tilla e në dëm të të dënuarit edhe pse të njëjtat ishin kontradiktore dhe me këtë rast është 

dashur të vije në shprehje zbatimi i parimit in dubio pro reo dhe deklaratave të tilla është dashur 

të mos i falet besimi dhe të bëhet ri cilësimi i  veprës penale. Në kërkesë më tutje ceken 

deklaratat e dëshmitarëve okular ditën e ngjarjes e të cilat nuk janë koncize dhe nga të cilat nuk 

mund të vërtetohet se i dënuari ka shtënë në drejtim të dëmtuarit Fatmir Sopa.  

      Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë kanë dështuar që në arsyetimet e 

aktgjykimeve të tyre të paraqesin se cilat fakte dhe për çfarë arsye i kanë marrë të vërtetuara apo 

të pavërtetuara vlerësimin e saktësisë së provave kundërthënëse me çka gjykatat bëjnë shkelje të 

nenit 370 par.7 të KPPK.  



3 
 

      Po ashtu, Gjykata e Apelit sa i përket vendimit të dënimit vlerësoi se gjykata e shkallës së 

parë nuk i ka vlerësuar në masë të duhur rrethanat lehtësuese në favor të dënuarit andaj edhe e 

ndryshoi vendimin mbi dënimin, mirëpo Gjykata e Apelit ka mund që duke mos i tejkaluar 

kompetencat ligjore t’i shqiptojë të dënuarit një dënim të kushtëzuar duke i marrë parasysh edhe 

disa rrethanat tjera lehtësuese  të cilat në kohën kur është marrë vendimi mbi dënimin nuk kanë 

qenë të njohura për gjykatën.  

      Gjykata Supreme vlerëson se janë të bazuara pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë për atë se aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 12 e lidhur me nenin 370 të KPPK.  

      Në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë theksohet se i dënuari N.E. është shpallur 

fajtor për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 146 e lidhur me nenin 20 të KPK, sepse “me 

datë 15.11.2009, rreth orës 8,45 m, me dashje që ta privojë nga jeta të dëmtuarin F.S., ka shtënë 

në drejtim të tij, në atë mënyrë që, derisa i dëmtuari ishte në oborrin e punishtes “S. C” në fshatin 

Gj., të Kaçanikut dhe ishte duke biseduar me punëtorët, vozitësit e kamionëve, i akuzuari afrohet 

nëpër mal dhe në një largësi rreth 20 m, shtënë një herë në drejtim të dëmtuarit nga pushka 

automatike AK-47 e kal.7.62 mm, me nr.serik.75081, me ç’rast predha ka kaluar afër të 

dëmtuarit , i cili hynë në veturën e tij dhe me të shpejtë largohet nga vendi i ngjarjes...”. 

      Sipas nenit 146 të KPK, për të kryer këtë vepër penale duhet të ekzistojë dashja që kjo vepër 

të kryhet si e tillë, ndërsa ashtu siç është ndërtuar dispozitivi i aktgjykimit ka mbetur në dubioz 

dashja për të kryer këtë vepër penale nga ana e të dënuarit. I dënuari nuk ka mohuar faktin se ka 

shtënë me pushkë automatike ditën kritike, por i njëjti pohon se të gjitha këto veprime i ka bërë 

me qëllim të frikësimit dhe ka shtënë në ajër. Në një situatë të tillë gjykata ka dëgjuar edhe 

dëshmitarët okular të cilët kanë qenë prezent në punishte ditën kritike dhe atë dëshmitarët I.B., 

N.D. dhe H.D. si dhe F.S. i dëmtuar, dhe deklaratat e dhëna të këtyre dëshmitarëve deri diku janë 

kontradiktore me faktin se a ka shtënë i dënuari në drejtim të dëmtuarit apo ka shtënë në ajër. 

Kështu, dëshmitari H.D., në polici me datën 11.11.2009, deklaron se i dëmtuari ka hyrë në veturë 

dhe pasi që ka hy në veturë e ka dëgjuar krismën e armës, ndërsa dëshmitari I.B., në PPQ në 

Prishtinë me datën 12.08.2010, deklaron “kam dëgjuar fjalën ikni e pastaj edhe një të shtënë të 

armës. Në atë moment nuk kam ditur asgjë jam shtangë krejt dhe nuk kam ditë çka po ndodh e as 

nga ka shkrepur ajo e shtënë”. Dëshmitari N.D., në seancën e datës 14.03.2016, deklaron “... kam 

dëgjuar vetëm një të shtënë po a ka qenë në ajër apo në drejtim të dikujt këtë nuk e kam parë” 

dhe më vonë “por fishkëllimin e predhës duke kaluar përskaj meje nuk e kam dëgjuar”. 

      Nga të gjitha këto deklarata mbetet në dubiozë se a ka shtënë i dënuari në drejtim të 

dëmtuarit me qëllim që ta privojë të njëjtin nga jeta apo ka shtënë në ajër me qëllim të frikësimit 

të tij.  

      Nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton që të dy gjykatat vendimet 

e tyre i bazojnë ekskluzivisht mbi deklaratat e këtyre dëshmitarëve dhe deklaratën e të dëmtuarit 

F.S., i cili deklaron se i dënuari ka shtënën në drejtim të tij, e duke mos dhënë arsyetim ligjor dhe 

të qartë se pse i ka besuar këtyre deklaratave e jo mbrojtjes së të dënuarit i cili gjatë tërë 
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procedurës është mbrojtur se ka shtënë në ajër me qëllim të frikësimit, e duke u nisur nga fakti se 

po të kishte qëllim që ta privonte nga jeta të dëmtuarin këtë do ta bënte me lehtësi sepse ka qenë 

në largësi prej 15-20 m, dhe të njëjtin e ka pas para vetes, si dhe ka qenë i pajisur me pushkë 

automatike me më se 30 fishek në të dhe lehtazi ka mund që të njëjtin ta privojë nga jeta.  

      Meqenëse kjo rrethanë ka mbetur e paqartë, ndërsa nga shkresat e çështjes rezulton se 

dëshmitarët janë kontradiktor në faktin se a ka shtënë i dënuari në drejtim të dëmtuarit apo në 

ajër ndërsa edhe gjykata e shkallës së dytë ndonëse ka qenë e detyruar që në harmoni me 

dispozitën e nenit 394 të KPPK, këto shkelje t’i shqyrtojë sipas detyrës zyrtare dhe ti evitojë 

shkeljet e tjera, këtë nuk e ka bërë , kjo gjykatë ka gjet se të dy aktgjykimet janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.  

      Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet t’i evitojë paqartësitë dhe kundërthëniet e 

lartcekura t’i administorjë të gjitha provat një nga një si dhe provat tjera të cilat gjykata i 

konsideron si të nevojshme për vërtetimin e të gjitha fakteve relevante në këtë çështje penale dhe 

pas vlerësimit të tyre të nxjerr një vendim  të ligjshëm duke pas parasysh edhe pretendimet tjera 

të paraqitura në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë.  

      Nga sa u tha më lart e në kuptim të nenit 438 par.1 pika 1.2 të KPPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

PML.nr.341/2016 datë 05.02.2018 

 

 

Procesmbajtës,                    Kryetare e kolegjit, 

Bujar Balaj                        Emine Mustafa 

 


