
                 Pml.nr.91/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Emine Mustafa, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të dënuarit 

G.P., nga P., për shkak të veprave penale vrasje e rëndë në tentativë në tejkalim të 

mbrojtjes së nevojshme nga neni 179 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 12 par.3 dhe 4 

dhe nenit 28 të KPK-së dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të 

ligjshmërisë ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit, avokati P.P.,  kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore Ferizaj, PKR.nr.61/2017 datë 7 gusht 2017 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.497/2017 datë 21 nëntor 2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 4 shtator 2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar nga 

mbrojtësi i të dënuarit G.P., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Ferizaj, 

PKR.nr.61/2017 datë 7 gusht 2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.497/2017 datë 21 nëntor 2017. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Ferizaj, PKR.nr.61/2017 datë 7 gusht 2017, i 

dënuari G.P. është shpallur fajtor për shkak të veprave penale vrasje e rëndë në 

tentativë  në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga neni 179 par.1 nënpar.1.5 lidhur 

me nenin 12 par.3 dhe 4 dhe nenit 28 të KPK dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK dhe është gjykuar me 

dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e  6 (gjashtë) muaj, i dënuari është 

obliguar që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 100 € në afatin prej 15 ditëve 

nga data kur aktgjykimi të merr formën e prerë ndërsa shpenzimet tjera procedurale 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës. Të dëmtuarit H.A. dhe E.K. për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil. 

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.497/2017 datë 21 nëntor 2017, ka refuzuar si të pabazuara ankesën e 
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Prokurorit të Shtetit, ankesën e të dëmtuarit dhe atë të mbrojtësit të të dënuarit ndërsa 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka vërtetuar.  

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe shkeljeve të ligjit penal duke mos i precizuar të njëjtat, me propozim që kjo 

Gjykatë t’i ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara ashtu që të dënuarin ta liron nga akuza 

apo që aktgjykimet t’i anulon dhe çështjen t’ia kthen në rivendosje gjykatës së shkallës 

së parë. 

      Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr.67/2018 datë 10.4.2018, 

ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë te refuzohet si e pabazuar. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes konform dispozitës së 

nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

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

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale duke mos cekur 

saktësisht se cilat janë ato dispozita por nga referati i kërkesës mund të konsiderohet se 

aktgjykimet kundërshtohen për shkak të shkeljeve nga neni 348 par.1 pika 1.12 të 

KPPK,  të cilat shkelje ndërlidhen me vlerësimin e provave  dhe me gjendjen faktike dhe 

se aktgjykimi i shkallës së parë është mbështet në prova të papranueshme duke mos 

cekur se cilat janë ato prova. Këto shkelje konsistojnë në faktin se për të njëjtën ngjarje 

e cila ka ndodhur më datë 6.7.2013 në Prizren në pastiçerinë “...”, fillimisht ishte e 

ngritur një aktakuzë më datën 18.12.2013 kundër Xh.D., për shkak të veprës penale të 

vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 pika 1 nën pika 5 lidhur me nenin 28 të 

KPK, i cili ishte i dyshuar se ka kryer këtë vepër në dëm të dëmtuarve Egzon Krasniqi 

dhe Hamit Alendar nga Prizreni, me po të njëjtën aktakuzë ishte i përfshirë edhe i 

dënuari G.P. për dyshimin se ka kryer veprën penale të armë mbajtjes pa leje nga neni 

374 par. 1 të KPK, për mbajtjen e një pistolete me gaz të modelit “...” me nr.serik..... 

Sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prizren, P.nr.419/2013 datë 27 janar 2015, 

ndaj të pandehurit Xh.D. është refuzuar akuza për shkak të veprës penale të vrasjes së 

rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 pika 1 nën pika 5 lidhur me nenin 28 të KPK, për 

shkak se në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit ka hequr dorë nga ndjekja penale 

ndaj të njëjtit ,ndërsa është shpallur fajtor për shkak të veprës penale mbajtja në 

pronësi, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK sepse i njëjti ka 

qenë në posedim të armës CZ99 kal. 9x19 mm me nr. serik 118277,si dhe  i pandehuri 

G.P. po ashtu është shpallur fajtor për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK, sepse ka qenë në 

posedim të armës  pistolete me gaz të modelit “...” me nr. serik .... 

       Prokurori i Shtetit në bazë të deklarimeve në shqyrtimin gjyqësor në çështjen 

penale P.nr.419/2013 dhe pasi që kjo procedurë penale ka përfunduar, ka ngritur 
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aktakuzën PP.nr.124/2013 datë 2.7.2015, ndaj G.P. për shkak të veprës penale ë 

vrasjes në tentativë nga neni 179 par.1 pika 1 nënpika 5 lidhur me nenin 28 të KPK, të 

kryer në dëm të dëmtuarve E.K. dhe H.A. edhe pse nuk është ndërmarrë asnjë veprim 

tjetër hetimor dhe nuk është siguruar asnjë provë e re që do të vërtetonte dyshimin për 

ekzistimin e veprës penale. Mbrojtja konsideron se për këtë vepër penale nuk mund të 

ngritët një aktakuzë e drejtpërdrejt apo vetëm në bazë të provave që janë siguruar sipas 

një aktvendimi tjetër për zbatimin e hetimeve të drejtuara nga të pandehurit Xh.D., ndaj 

të cilit edhe ishte ngritur një aktakuzë për këtë vepër penale. 

       Mbrojtja konsideron se deklarata e të dëmtuarit H.A. është kundërthënëse dhe 

tendencioze dhe se është në kundërshtim me deklaratat e tjera të dëshmitarëve 

sidomos me deklaratën e dëshmitarit H.G. e po ashtu konsideron se dëshmitari i 

dëmtuar E.K. ka qenë i pasigurt gjatë dhënies së deklaratës së tij dhe ka pasur 

kundërshtime me deklaratën e vet të dhënë në procedurën hetimore sidomos sa i 

përket momentit të nxjerrjes së revoles të cilën sipas këtij dëshmitari e ka nxjerr nga  

shoka ndërsa në shqyrtim ka thënë se e ka nxjerrë nga banaku në pastiçeri. Mbrojtja po 

ashtu konsideron se edhe deklaratat e dëshmitarëve H.G., D.Ç. dhe A.Sh. të cilët janë 

dëgjuar gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe që ngjarjen e kanë konstruktuar në marrëveshje 

njëri me tjetrin dhe se këto deklarata të tyre bien në kundërshtim duke  e ngatërruar 

ngjarjen me rrjedhat e vërteta të ngjarjes. Mbrojtja po ashtu konsideron se propozimet e 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor nuk janë aprovuar dhe atë për faktin se është dashur të 

bëhet ekzaminimi i gjendjes psikike të të dënuarit dhe se në çfarë gjendje ka qenë pasi 

që ka marrë lëndimin në kokë a ka qenë në gjendje të kuptoj veprimet e veta pas 

marrjes së lëndimeve dhe se ka qenë me rëndësi të vërtetohen pozita e mundshme të 

të dëmtuarve në momentin e marrjes së lëndimeve trupore nga plumbat në relacion me 

pozitën e mundshme të personit i cili ka shtënë nga arma e duke pasur parasysh edhe 

deklaratat e dëshmitarëve sa i përket pozitave të të dëmtuarve dhe të dënuarit e duke 

bërë shikimin në vendin e ngjarjes. 

       Kjo gjykatë gjen se qëndron fakti se, Prokurori i Shtetit në bazë të deklarimeve nga 

shqyrtimi gjyqësor dhe pas përfundimit të procedurës penale  në çështjen penale 

P.nr.419/2013, ka ngritur aktakuzën PP.nr.124/2013 datë 2.7.2015, ndaj G.P. për shkak 

të veprës penale të vrasjes në tentativë nga neni 179 par.1 pika 1 nënpika 5 lidhur me 

nenin 28 të KPK, të kryer në dëm të dëmtuarve E.K. dhe H.A. edhe pse nuk është 

ndërmarrë asnjë veprim tjetër hetimor dhe nuk është siguruar asnjë provë e re që do të 

vërtetonte dyshimin për ekzistimin e veprës penale. Por në shkresat e çështjes ekziston 

aktvendimi për fillimin e hetimeve HP.nr.124/2013 datë 10.3.2015,ndaj të dënuarit G.P. 

për shkak të veprës penale të vrasjes në tentativë nga neni 179 par.1 pika 1 nënpika 5 

lidhur me nenin 28 të KPK dhe për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, posedim 

të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK dhe se në arsyetim të këtij 

aktvendimi ceket se nga provat të cilat janë parashtruar në shkresa të lëndës dhe nga 

provat që kanë rezultuar gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe nga vlerësimi i tyre padyshim 

vihet në përfundim se duhet të fillohen hetimet ndaj të dënuarit G.P. e për veprat penale 

të cekura më lartë. Nga ky fakt kjo gjykatë gjen se Prokurori i shtetit ka ngritur aktakuzë 
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në bazë të nenit 240 par.1 të KPPK, pra pas përfundimit të hetimeve ,me çka e bënë të 

pabazuar pretendimin e mbrojtjes. 

       Sa i përket shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale të pretenduara 

në kërkesë, kjo gjykatë gjen se aktgjykimet e kundërshtuara kanë dispozitive të qarta, 

konkrete, të cilat nuk përmbajnë kundërthënie me vetveten e as me arsyetimin e tyre. 

Në dispozitiv të aktgjykimit të shkallës së parë janë paraqitur të gjitha elementet të cilat 

përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor. Kështu nga 

shkresat e çështjes, kjo gjykatë gjen se në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës  së parë 

janë dhënë arsye të mjaftueshme ligjore të cilat i ka aprovuar edhe gjykata e shkallës së 

dytë. Në këtë aktgjykim janë dhënë fakte dhe arsye si dhe është bërë vlerësimi i 

provave konform dispozitave të nenit 370 par.7 të KPPK-së. Sa i përket pretendimeve 

të mbrojtjes se deklarata e të dëmtuarit H.A. është  kundërthënëse dhe tendencioze dhe 

se është në kundërshtim me deklaratat e tjera të dëshmitarëve sidomos me deklaratën 

e dëshmitarit H.G., kjo gjykatë gjen se kundërthëniet e cekura në kërkesë nuk 

qëndrojnë sepse nga të dy deklarata vërtetohet se ditën kritike i dënuari G. ka 

komunikuar me të dëmtuarin H1. lidhur me revolen të cilën e kishte H.G. dhe se e 

vërteton se i dëmtuari E., kishte me vete një letfë -dru, pra mjetin i cili përputhet me 

deklaratat e tjerëve që ka qenë bisht i sëpatës. Dallimet në terminologji kjo gjykatë nuk i 

vlerëson si kundërthënie sepse nuk bëjnë ndonjë ndryshim esencial në tërësinë e 

deklaratave dhe në fakt me rëndësi është se është vërtetuar se me atë mjet  i janë 

shkaktuar lëndimet të dënuarit G. Edhe sa i përket deklaratave tjera për të cilat 

konsiderohet nga mbrojtja se janë kundërthënëse në aktgjykimin  e gjykatës së shkallës 

së parë janë dhënë arsye të mjaftueshme ligjore të cilat si të tilla i ka aprovua gjykata e 

shkallës së dytë dhe të cilat i aprovon si të drejta edhe kjo gjykatë. 

       Sa i përket fakteve vendimtare të cilat i pranon edhe gjykata e shkallës së dytë, por 

edhe nga shkresat e çështjes, kjo gjykatë gjen se nuk është kontestuese se gjithë 

ngjarjes i ka parapri një mosmarrëveshje  e cila kishte ndodhur një natë para ditës 

kritike në parkingun e restoranti “...” në P. në mes të  dëmtuarit E.K. dhe A.B. në një anë 

dhe I.P. dhe Xh.D. në anën tjetër dhe se konflikt vazhdon në mes të dënuarit G.P. dhe 

E.K. dhe revolja me gaz e tipit “..” i merret të dënuarit G. nga i dëmtuari H.A. dhe i 

kthehet por pa karikator nga H.G. dhe kjo është edhe arsyeja për mosmarrëveshjen 

përfundimtare e cila shndërrohet në konflikt të armatosur në mes të aktorëve të ngjarjes 

e cila edhe ka qenë objekt shqyrtimi i kësaj çështjeje penale. 

       Po ashtu, nuk është kontestuese se në këtë konflikt i dëmtuari H.A. ka pësuar 

lëndime të rënda trupore të shkaktuara me armë zjarri të kalibrit 9x19 ,sikur edhe i 

dëmtuari E.K. dhe se në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhojat e 7 predhave të cilat 

janë shkrepur nga arma  pistoletë  e tipit “Crvena Zastava” CZ-99,e kalibrit 9x19 me 

numër serik 118277, e cila është konfiskuar nga Xh.D. Ndërsa  i dënuari ka pësuar 

lëndime të lehta trupore të përshkruara në mendimin e ekspertit mjeko-ligjor të 

shkaktuara nga veprimi i mekanik i mjetit të fortë mprehtës. 

       Kështu nga deklaratat e dëshmitarëve - dëmtuarve H.A. dhe E.K. u vërtetua se i 

dëmtuari H1. ditën kritike e thërret me telefon dhe së bashku me të dëmtuarin E. dhe 
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me A.B. shkojnë  në kafiterin  “...” dhe kur kalojnë tek  pastiqeria  “...” e shohin  të 

dënuarin G. ndalen që të merren vesh lidhur me mosmarrëveshjen e një nate më parë. 

Në tavolinë ku ishte G. ishin të ulur edhe A.K. dhe Xh.D. dhe posa kanë dal nga vetura 

H1. ka filluar të rrihet me G. dhe me Xh. me grushte ndërsa E. del nga vetura me një 

mjet letfë-dru (bisht i sëpatës) dhe e ka goditur G. brenda pastiqerisë, konkretisht pas 

banakut dhe nga aty e ka nxjerrë revolen me të cilën ka shtënë në drejtim të tyre. Pas 

një të shtëne është plagosur E. ndërsa H1. gjatë kacafytjes dhe tentimit ta merr revolen, 

pasi që ka shkrep edhe disa herë është lënduar në dorën e majtë. H1. ka vazhduar të 

ikë dhe me atë rast derisa G. ka vazhduar të shtijë në drejtim të tyre është goditur edhe 

një herë në pjesën e nëngjurit. Këto deklarata janë mbështetur edhe nga deklarata e 

dëshmitarit A.B. dhe H.G., D.Ç. dhe S.K. të cilët pasi që kanë marrë vesh se H1., A. 

dhe E. kanë shkuar të takohen me G. janë nisur me veturën e  H. dhe kur kanë mbërri  

në vendin e ngjarjes kanë pa G. me revole në dorë duke vrapuar pas H1. dhe E. dhe  

që të dy kanë qenë të plagosur dhe me ndihmën e tij dhe të tjerëve e dërgojnë E. në 

spital. Këto fakte janë vërtetuar edhe  nga provat materiale  si ekspertiza forenzike, 

mjeko ligjore dhe fotot e vendit të ngjarjes, komunikimi me SMS në mes të G. dhe H.G.  

       Këto deklarata pra përputhen edhe me provat tjera  në tërësi e sidomos me skicën 

e vendit të ngjarjes ku është përshkruar pozita e gëzhojave të gjetura. Kështu nga kjo 

skicë vërtetohet se në brendi të lokalit “...” janë gjetur një gëzhojë dhe atë pranë 

banakut, tjetra afër veturës “....” dhe të tjerat të shpërndara në rrugë, që e vërteton 

deklaratën e dëshmitarit H1. dhe të tjerë se i dënuari G. ka shtënë pasi që ka dal nga 

lokali dhe njëkohësisht e demanton mbrojtjen e tij, andaj kjo Gjykatë konsideron se këto 

pretendime nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë rezultojnë si të pabazuara, bazuar 

edhe në faktin se aktgjykimet kanë arsye ligjore për fillimin dhe rrjedhën e ngjarjes 

kritike. 

       Nga të gjitha këto del se drejtë janë aplikuar dispozitat e ligjit material, ashtu që me 

shpalljen e të dënuarit fajtor për veprat penale për të cilën është akuzuar, në dëm të tij 

nuk është shkelur ligji penal, siç pa bazë pretendohet në kërkesë. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË  

   Pml.nr.91/2018, më 4 shtator 2018 

 

Procesmbajtës,                                       Kryetare e kolegjit, 

    Bujar Balaj                                                       Nesrin Lushta 

 


