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AP.nr.284/2011 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Supreme e Kosovës në Prishtinë, në kolegjin e përbërë 
nga gjyqtarët Avdi Dinaj-kryetar i kolegjit, Nesrin Lushta, Emine Mustafa, 
Marije Ademi e Salih Toplica-anëtarë të kolegjit, me bashkëpunëtoren 
profesionale Qefsere Berisha–proçesmbajtëse, në çështjen penale e të 
akuzuarve Y. R. dhe V. R., të dy nga fshati S. komuna e Ferizajit, për 
shkak të veprave penale vrasje në tentativë nga neni 146. lidhur me 
nenin 20. të KPK dhe  mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim ose në 
shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 328. par. 2. të KPK, 
duke vendosur sipas ankesave të Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë 
dhe të mbrojtësit të akuzuarit Y. R., të ushtruara kundër aktgjykimit të 
Gjykatës së qarkut në Prishtinë P.nr. 228/2010 të datës 20.05.2011., në 
seancën e mbajtur konform nenit 410. të KPPK, më datën 19.04.2012., 
mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të akuzuarit Y. R. 
ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së qarkut në Prishtinë P.nr.228/2010 i 
datës 20.05.2011. përkitazi me vendimin për dënimin ashtu që Gjykata 
Supreme, për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 146. lidhur me 
nenin 20. të KPK ia shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 
(dy) vitesh, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 
datës 03.06.2010. deri më datën 20.05. 2011., ndërsa për veprën penale 
mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të pa 
autorizuar të armëve nga neni 328. par. 2. të KPK dënimin me gjobë në 
shumë prej 700 (shtatëqind) €, të cilin obligohet të paguaj në afat prej 
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15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit e në rast të mos pagimit i 
njëjti do të shndërrohet në dënim burgimi, duke llogaritur 15 € për një 
ditë burgimi. 

 
Ankesa e Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë refuzohet si e 

pabazuar ndërsa aktgjykimi në pjesën që ka të bëjë me të akuzuarin V. 
R., vërtetohet.  

 
A r s y e t i m 

 
 

Me aktgjykimin e Gjykatës së qarkut në Prishtinë P.nr.228/2010 të 
datës 20.05.2011. i akuzuari Y. R. është shpallur fajtor për veprën penale 
vrasje në tentativë nga neni 146. lidhur me nenin 20. të KPK për të cilën 
i është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e 4 
(katër) muaj dhe mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim ose në 
shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 328. par. 2. të KPK për 
të cilën i është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej  3 (tre) 
muajve dhe është gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 2 
(dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar 
në paraburgim prej datës 03.06.2010. deri më datën 20.05.2011. I 
akuzuari është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas 
llogarisë së gjykatës dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 
€, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit.  I është 
shqiptuar edhe dënimi plotësues i marrjes së revoles, si mjet me të cilin 
është kryer vepra penale.  

 
Me të njëjtin aktgjykim, i akuzuari V. R. është liruar nga aktakuza 

për veprat penale vrasje në tentativë nga neni 146. lidhur me nenin 20. 
të KPK dhe  mbajtja në pronësi, kontroll, në posedim ose në shfrytëzim 
të pa autorizuar të armëve nga neni 328. par. 2. të KPK. 
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Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesa kanë ushtruar: 
 
- Prokurori publik i qarkut në Prishtinë, sa i përket të akuzuarit Y. 

R., për shkak të vendimit për dënimin, me propozim që aktgjykimi të 
ndryshohet dhe të akuzuarit të shqiptohet dënim më i ashpër, ndërsa sa 
i përket të akuzuarit V. R., për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të 
plotë të gjendjes faktike, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet ashtu 
që i akuzuari të shpallet fajtor për veprat penale për të cilat është 
akuzuar ose të anulohet dhe çështja të kthehet gjykatës së shkallës së 
parë në rigjykim, 

  
 - mbrojtësi i të akuzuarit Y. R., avokati A. A. nga Prishtina, për 

shkak të shkeljes 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 aktgjykimi të anulohet dhe çështja 
të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje apo të ndryshohet 
ashtu që i akuzuari të lirohet nga aktakuza. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit Y. R. ka paraqitur edhe përgjigje në 

ankesën e Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë, në të cilën ka 
potencuar se pretendimet ankimore nuk janë të bazuara dhe ka 
propozuar që ankesa të refuzohet si e pabazuar.  

 
Prokurori i shtetit, me parashtresën PPA.nr.284/2011 të datës 

03.08.2011. ka propozuar që ankesa e Prokurorit publik të qarkut në 
Prishtinë të aprovohet ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuzuarit të 
refuzohet si e pabazuar. 

 
Edhe pse i njoftuar me rregull Prokurori i shtetit nuk prezentojë në 

seancë, ashtu që në kuptim të nenit 410. par. 4. të KPPK seanca u 
mbajt pa praninë e tij, ndërsa të akuzuarit dhe mbrojtësit të tyre, 
avokatët A. A. dhe B. E., pasi dhanë ca sqarime, ngelën pranë 
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pretendimeve dhe propozimeve ankimore dhe propozuan që ankesa e 
prokurorit publik të refuzohet si e pabazuar. 
 
 Në seancë, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës bashkë me 
ankesat e paraqitura, përgjigjes në ankesë dhe propozimit e Prokurorit të 
shtetit dhe pasi që aktgjykimi i ankimuar u studiua sipas detyrës zyrtare 
konform nenit 415.par. 1. të KPPK  u gjet se:  
 

-ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Y. R. është pjesërisht e bazuar, 
ndërsa ankesa e Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë është e 
pabazuar. 

 
Nga aktgjykimi i ankimuar del se në mënyrë të drejt dhe të plotë 

janë vërtetuar dhe as me ankesat nuk kontestohen faktet se të akuzuarit 
Y. dhe V. R. janë vëllezër dhe se kanë qenë në marrëdhënie të këqija 
me të dëmtuarin A. I., sepse një kohë më herët kanë pas një përleshje 
fizike, në të cilën të akuzuarit e kanë qëlluar edhe me thikë dhe se në 
ditën kritike janë takuar në vendin kritik, të akuzuarit në njërën anë, duke 
ec në këmbë dhe i dëmtuari në anën tjetër duke vozitur automjetin e 
markës BMW. 

 
Kanë ekzistuar dy versione të ngjarjes kritike. Kështu, sipas 

versionit e të akuzuarve ata janë nisur për të pritur autobusin, në rrugën 
Gjilan-Ferizaj, te fshati S., por kanë pa të dëmtuarin, i cili ka kaluar me 
automjet, pas 100 m është ndalur, ka ardhur në drejtimin e tyre me 
shpejtësi dhe kur kanë pa se donë ti shkelë, atëherë i akuzuari Y. ka 
nxjerr revolen dhe ka shtënë në drejtim të gomave të automjetit, me 
qëllimin që ta pengojë, pra, duke u mbrojtur nga sulmi i të dëmtuarit 
drejtuar në jetën e tyre. Sipas deklaratës së të dëmtuarit, ai vërtet ka 
qenë duke e vozitur automjetin dhe kur nga rruga kryesore kishte hyre 
në rrugën anësore, ka pa të dy të akuzuarit, të cilët kanë nxjerr revolet 
dhe kanë shtënë në drejtimin e tij, por nuk e kanë qëlluar edhe pse e 
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kanë qëlluar automjetin dhe murin e një restoranti, i cili ka qenë në 
drejtimin e predhës. Sipas deklaratës së tij, ai nuk i ka sulmuar, 
provokuar apo tentuar t’i shkelë me automjet. 

 
Nga dëshmia e të vetmit dëshmitar të ngjarjes kritike, dëshmitarit 

M. N., i cili ka qenë tërësisht afër vendit të ngjarjes, del se pasi që të 
akuzuarit, duke ecur në këmbë kanë kaluar rrugës, ka dëgjuar krismat e 
armës së zjarrit dhe ka pa se të akuzuarit janë duke u kthyer rrugës kah 
janë ardhur. Ka precizuar se që të dy kanë shtënë nga arma, në drejtim 
të veturës, nga 20-30 m, por pastaj ka thënë se nuk është i sigurt se që 
të dy të akuzuarit kanë pas revole dhe “mund të ketë ndodhur që njëri ia 
kishte dhënë revolen tjetrit, sepse janë vëllezër”.  

 
Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se nuk është e bazuar 

mbrojtja e të akuzuarit Y. R. se ai ka vepruar në mbrojtje të nevojshme 
por se është provuar se ai ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet. 
Kështu, nga provat e administruara nuk është vërtetuar se i dëmtuari me 
vrull është drejtuar me automjet në drejtimin e tij e as që ai ka shtënë 
në gomat e automjetit, por përkundrazi, një predhë ka qëlluar automjetin 
në maskë-mbrojtësin e automjetit, ndërsa predha tjetër ka përfunduar në 
murin e restorantit i cili gjendej mbrapa automjetit, në një lartësi të 
konsiderueshme nga toka (lartësia nuk është shënuar por qartë shihet në 
foto dokumentacionin e vendit të ngjarjes).  

 
Gjetjet e gjykatës së shkallës së parë për faktet vendimtare 

përkitazi me veprimet e të akuzuarit Y. R. dhe arsyet e dhëna për 
konkludimet të cilat gjykata i ka nxjerrë, janë të ligjshme dhe si të këtilla 
i aprovon edhe kjo gjykatë. Andaj, nuk janë të bazuara pretendimet 
ankimore se faktet vendimtare janë vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo 
të plotë dhe se aktgjykimi përmban shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 403. par. 1. pika 12. të KPPK, sepse 
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dispozitivi i tij është i qartë, pa kundërthënie, në përputhje me arsyet e 
dhëna dhe me përmbajtjen e provave të administruara. 

 
Pasi që u gjet se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale që kishin për të kushtëzuar 
anulimin e tij, se në gjendja faktike të vërtetuar në mënyrë të drejt dhe 
të plotë drejt është aplikuar ligji material,  Gjykata Supreme vlerësojë 
pjesën e aktgjykimit lidhur me vendimin për dënimin, për të akuzuarin Y. 
R. 

 
Me rastin e vendosjes për sanksionin penal gjykata e shkallës së 

parë, si që rrjedh nga arsyet e dhëna në aktgjykimin e ankimuar, ka 
vlerësuar rrethanat nga neni 64. të KPK dhe me këtë rast si rrethana 
lehtësuese ka vlerësuar faktet se i akuzuari është i moshës së re, ka 
shprehur keqardhje dhe ka pas qëndrim korrekt para gjykatës, ndërsa 
nuk ka gjetur rrethana të posaçme rënduese. 
 

 Prokurori publik i qarkut në ankesë ka theksuar se nuk janë 
çmuar në mënyrë adekuate rrethanat e rastit konkret, por nuk ka 
precizuar se cila rrethanë kishte për të arsyetuar shqiptimin e dënimit më 
të rënd. Në anën tjetër, mbrojtësi i të akuzuarit Y. R. ka pretenduar se 
vlerësimi i drejt edhe i rrethanave siç janë se i akuzuari më parë nuk 
është i gjykuar, kundër tij nuk zhvillohet procedurë për vepër tjetër 
penale, se pasojat e rënda, e posaçërisht shkaktimi i lëndimeve trupore 
te i dëmtuari kanë munguar dhe familjet janë pajtuar në mes veti, 
tregojnë se me dënim më të butë do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, ankesa e Prokurorit publik të 

qarkut nuk ishte e bazuar, ndërsa thëniet ankimore në ankesën e 
mbrojtësit të akuzuarit Y. R. janë të bazuara. Drejt pretendohet në 
ankesë se rrethanat lehtësuese të cilat i ka vlerësuar gjykata e shkallës 
së parë por edhe ato që potencohen në ankesë, arsyeton shqiptimin e 
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dënimit më të butë. Andaj, pasi që deri te pasoja më e rënd nuk ka 
ardhur, i akuzuari ka shprehur keqardhje e në praninë edhe të rrethanave 
tjera të cekura më lartë, u gjet se aktgjykimi duhet të ndryshohet 
përkitazi me vendimin për dënimin dhe të akuzuarit të shqiptohen 
dënimet me të buta, të precizuara në dispozitiv, me bindje se janë në 
proporcion edhe me gjendjen materiale e të akuzuarit, të domosdoshme 
dhe të mjaftueshme për arritjen e qëllimit të paraparë me nenin 34. të 
KPK.  

 
 Edhe në pjesën që ka të bëjë me të akuzuarin V. R. gjendja 

faktike është vërtetuar në mënyrë të drejt dhe të plotë.  
 
Pohimi i të dëmtuarit se edhe i akuzuari V. R. ka pas revole dhe 

ka shtënë në drejtimin e tij, nuk është vërtetuar nga mbrojtjet e të 
akuzuarve e as nga dëshmia e dëshmitarit M. N. Edhe vet deklarata e të 
dëmtuarit në këtë pjesë ka qenë kundërthënëse, sepse edhe pse ka 
thënë se të dy të akuzuarit kanë shtënë në drejtimin e tij mbi 7 herë, ai 
ka precizuar se “të dy të akuzuarit kanë shtënë në drejtimin tim kur unë 
jam fshehur prapa veturës (por, pa dal nga vetura) ”. Edhe pse 
dëshmitari M. N. ka deklaruar se që të dy të akuzuarit kanë shtënë nga 
revolet, dëshmia e tij ka qenë e pasigurt. Kështu, ai së pari ka deklaruar 
se vetëm i ka dëgjuar të shtënat e pastaj se edhe ka pa të dy të 
akuzuarit duke shtënë, por, ka shpreh pasiguri sepse ka thënë se që të 
dy të akuzuarit kanë pas revole dhe “mund të ketë ndodhur që njëri ia 
kishte dhënë revolen tjetrit, sepse janë vëllezër”. Gjykata e shkallës së 
parë është nisur edhe nga faktet se në vendin e ngjarjes janë gjetur 
vetëm dy gëzhoja ndërsa në shtëpinë e të akuzuarve vetëm një revole, 
mu revolja nga e cila sipas ekspertizës balistike edhe është shtënë. 
Pastaj, nuk është vërtetuar se në mes të shtënave ka pas ndonjë interval 
kohor, në mënyrë që i akuzuari Y. eventualisht ta jep revolen të 
akuzuarit V. dhe nga të gjitha këto arsye drejt ka konkluduar gjykata e 
shkallës së parë se fajësia e të akuzuarit V. nuk ka mundur të vërtetohet 
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në mënyrë të padyshimtë dhe ndaj tij ka marrë vendim për lirimin nga 
aktakuza. Andaj, pretendimi në ankesën e Prokurorit publik të qarkut në 
Prishtinë për vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike  ishte 
i pabazuar. Ndërsa aktgjykimi nuk përmban shkelje procedurale apo të 
ligjit penal, të cilat gjykata e shkallës së dytë i shqyrtojë detyrimisht.  
 
 Nga sa u tha, konform nenit 426. dhe 423. të KPPK u vendos si 
në dispozitiv të këtij aktgjykimi.                                    

 
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
AP.nr. 284/2011, më 19.04.2012. 

 
 

PROCESMBAJTËSJA                     KRYETARI I 
KOLEGJIT 
     Qefsere Berisha                       Avdi Dinaj 

 
ANTARËT E KOLEGJIT 

 
Nesrin Lushta ___________ 

 
                Emine Mustafa___________ 
 
             Marije Ademi_____________ 
 
                                           Salih Toplica_____________ 


