
      Ap.nr.457/2011 
 
 
    NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin 
Lushta, kryetare, Avdi Dinaj, Emine Mustafa, Marije Ademi dhe Salih 
Toplica, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Arben 
Ismajli, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit Z. Z., nga 
Peja, për shkak të veprave penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur 
me nenin 20 të KPK dhe mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 
shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 2 të KPK, duke 
vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit të paraqitur 
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Pejë, P.nr. 61/2009 datë 29 shtator 
2011, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 410 të 
Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK), më 18 prill 2012, mori këtë: 
 
 
    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  
 
 
 Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit Z. Z., 
kurse aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pejë, P.nr. 61/2009 datë 29 shtator 
2011, vërtetohet. 
 
 
    A  r  s  y  e  t  i  m  i  
 
 
 Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Pejë, P.nr. 61/2009 datë 29 
shtator 2011, i akuzuari Z. Z. është shpallur fajtor për veprat penale vrasje 
në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK dhe mbajtja në 
pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të 
armëve nga neni 328 par. 2 të KPPK dhe për këto vepra penale është 
gjykuar, për veprën penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me neni 
20 të KPK me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin dënim i 
llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 2 nëntor 2004 gjer më 15 shkurt 
2005 kurse për veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim 
ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 2 të KPK, me 
dënim me gjobë në shumë prej 500 €, të cilin është i detyruar që ta paguajë 
në afat prej 3 (tre) muajsh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit e në rast 
mos pagese e njëjta do t’i shëndrrohet me dënim burgu ku për çdo 15 € të 
filluar do t’i llogaritet për një ditë burgimi. Ndaj të akuzuarit ka shqiptuar 
dënimin plotësues me ç’rast konfiskon revolen e markës “Vezor 70” të kal. 
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7,65 mm me nr.serik 96325 si mjet me të cilin është kryer vepra penale. E 
ka detyruar të akuzuarin që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale 
sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe 150 € në emër të shumës 
paushalle. Të dëmtuarin B. M. për realizimin e kërkesës pasurore-juridike e 
ka udhëzuar në kontest civil.  
 
 Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit Z. 
Z., av. E. M.,  nga Peja, 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 i 
ankimuar të anulohet, çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 
rivendosje apo të ndryshohet, i akuzuari të lirohet nga akuza.  Ka kërkuar që 
ky dhe i akuzuari të njoftohen për seancën e kolegjit. 
 
 Duke vepruar sipas kërkesës së mësipërme, Gjykata Supreme 
seancën e kolegjit e mbajti konform dispozitës së nenit 410 të KPPK, në të 
cilin ishte i pranishëm vetëm i akuzuari i cili ngeli pranë pretendimeve të 
theksuara në ankesën e mbrojtësit të tij. Prokurori i Shtetit të Kosovës dhe 
mbrojtësi i të akuzuarit edhe pse të njoftuar nuk prezantuan në seancën e 
kolegjit, por mbrojtësi av. E. M. me parashtresë të datës 17.04.2012 në 
tërësi ka ngelur pranë ankesës së parashtruar.  
 
 Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën PPA.nr. 457/2011 
datë 14 dhjetor 2011, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit të 
refuzohet. 
 
 Gjykata Supreme pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj 
çështjeje juridiko-penale, studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës 
së nenit 415 të KPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet e theksuara në ankesë 
gjeti se: 
 
 Ankesa nuk është e bazuar. 
 
 Në ankesën e ushtruar nga mbrojtësi i të akuzuarit pretendohet se 
aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale sepse dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar nuk është i 
kuptueshëm, është kontradiktor me vetveten dhe arsyet e dhëna në të, nuk 
përmban arsye të mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare, ndërsa arsye të 
paraqitura janë në masë të konsiderueshme kontradiktore midis asaj çka 
paraqitet në arsyet e aktgjykimit dhe përmbajtjes së provave dhe fakteve në 
shqyrtimin gjyqësor, ngase aktgjykimi i ankimuar mbështetet në mbrojtjen e 
të akuzuarit të dhënë në procedurën para penale dhe hetuesi të dhënë 
pranë Prokurorit Publik të Qarkut Pejë, ndërsa meqë bëhet fjalë për veprën 
penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi me burgim mbi 8 (tetë) vite, 
është dashur që konform dispozitës së nenit 73 par. 1 të KPPK, t’i 
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angazhohet mbrojtësi sipas detyrës zyrtare, duke konsideruar se këto 
deklarata është dashur që të veçohen nga shkresat e çështjes konform 
dispozitës së nenit 156 të KPPK. 
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet e mësipërme 
ankimore nuk qëndrojnë. Pra, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje 
esenciale të dispozitave të procedurës penale të pretenduara e as që ka 
shkelje të tjera të cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare e që kishin 
me kushtëzuar anulimin e tij, dhe atë nga këto arsye. 
 
 Qëndron fakti se aktgjykimi i ankimuar mbështetet edhe në mbrojtjen 
e të akuzuarit të dhënë në hetuesi dhe procedurën para penale. Pse ka 
vepruar në këtë mënyrë gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye bindëse 
të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo Gjykatë. Kjo mbrojtje e 
të akuzuarit e dhënë në hetuesi dhe procedurën para penale nga ana e 
gjykatës së shkallës së parë është vlerësuar si çdo provë tjetër konform 
dispozitës së nenit 387 par. 1 të KPPK, duke dhënë vlerësimin e provave 
kontradiktore. Vlen të theksohet se kjo provë nuk është e izoluar dhe ka 
mbështetje edhe në provat tjera te administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor  
dhe atë jo vetëm nga deponimet e të dëmtuarit B. M. por edhe të 
dëshmitarit I. I. si dhe provave të tjera të administruara në shqyrtimin 
gjyqësor. Është i drejt qëndrimi i gjykatës së shkallës së parë kur mbrojtja e 
të akuzuarit e dhënë në hetuesi dhe procedurën para penale nuk është 
veçuar nga shkresat e çështjes dhe atë për faktin se i akuzuari Z. Z. është 
njoftuar për të drejtat e tij e që vërtetohet në procesverbalin e datës 
02.11.2004, procesverbal i nënshkruar nga vetë i akuzuari kurse me rastin e 
marrjes në pyetje në cilësinë e të pandehurit i akuzuari ka hequr dorë nga e 
drejta në angazhimin e mbrojtësit, kurse në hetuesi të akuzuarit iu është 
angazhuar mbrojtësi sipas detyrës zyrtare E. N. av. nga Peja, e që këto 
deponime nuk ndryshojnë. Nga kjo rrjedhë se deklarata e të akuzuarit si në 
hetuesi ashtu edhe në procedurën parapenale është marrë në pajtim me 
dispozitat ligjore, kështu që kjo provë nuk mund të konsiderohet si provë jo 
valide, që sipas dispozitave  ligjore të mos mund të bazohet aktgjykimi. 
Vërtetësia e deponimeve të të akuzuarit me asgjë nuk mund të sillet në 
dyshim, ajo jo vetëm që nuk është dubioze por ka mbështetje edhe në 
deponimet e të dëmtuarit dhe dëshmitarit I. I. të dhëna në të gjitha fazat e 
procedurës. Nga ana tjetër vërtetimi i drejt dhe i plotë i gjendjes faktike nuk 
varet nga numri i provave por nga vërtetësia dhe përmbajtshmëria e 
provave. Nga këto arsye dalin si të pabazuara pretendimet se në deponimet 
e të akuzuarit të dhëna në hetuesi dhe në procedurën para penale nuk 
mund të mbështetet aktgjykimi i ankimuar.  
 
 Në të kundërtën aktgjykimi i ankimuar është i qartë dhe konkret, nuk 
përmban kundërthënie qoftë në vetveten ose me arsyetimin. Në arsyetimin 
e tij janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike mbi të gjitha faktet 
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relevante. Gjykata e shkallës së parë vlerësimin e provave e ka bërë në 
pajtueshmëri me dispozitat e neneve 387 dhe 396 të KPPK, duke i paraqitur 
në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara 
ose si të paprovuara. Ajo ka bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha 
provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe lidhur me to ka 
nxjerrë konkludimet e veta të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe 
kjo Gjykatë. 
 
 Në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit përkitazi me bazën ankimore 
vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, në esencë mbrojtësi i të 
akuzuarit e konteston mënyrën se si janë vlerësuar provat e administruara 
gjatë shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë si dhe 
konkludimet të cilat ka nxjerrë ajo gjykatë në bazë të provave. Pretendohet 
se provat janë vlerësuar në mënyrë të njëanshme dhe të gabuar dhe se 
konkludimet kanë pasuar të gabuara e që kanë pasur për pasojë edhe 
shkeljen e ligjit penal në dëm të të akuzuarit. Pretendohet se nuk është 
vlerësuar mbrojtja e të akuzuarit e dhënë në shqyrtimin gjyqësor se i 
akuzuari është goditur me grushta në pjesën e djathtë të syrit dhe në shpinë 
nga i dëmtuari ku me ndërhyrjen e dëshmitarit Isa Isufi vie gjer ke ndërprerja 
e konfliktit ndërsa me revole pas repetimit është shkrepur me rastin e 
goditjes në dorë nga dëshmitari I. I.  
 
 Gjykata Supreme gjen se nuk qëndrojnë këto pretendime ankimore 
nga këto arsye: 
 
 Nuk janë kontestuese rrethanat se i akuzuari Z. Z. me të dëmtuarin 
B. M. janë kushërinj të largët, kanë jetuar në të njëjtin fshat. Po ashtu, nuk 
janë kontestuese rrethanat se i akuzuari me të dëmtuarin para ngjarjes 
kritike kanë pasur konflikt rreth një pylli, ku ditë më parë i dëmtuari ka bërë 
krasitjen e disa drunjëve. Nuk është kontestuese se për pyllin në fjalë sipas 
ndërmjetësimit të pleqve është vendosur se ky pyll i takon të dëmtuarit. Po 
ashtu, në pamëdyshje është vërtetuar se ditën kritike – ditë tregu i akuzuari 
me traktorin e tij ka dalë në tregun e Klinës për të shitur dru e po ashtu edhe 
dëshmitari Isa Isufi ishte në tregun e drunjëve me traktorin e tij. Nuk 
kontestohen rrethanat se kur i dëmtuari B. M. shkon në tregun e drunjëve, 
takon dëshmitarin I. I. me të cilin përshëndetet ndërsa i akuzuari Z. e fton të 
dëmtuarin B. duke i thënë “paja paja” dhe e pyet të njëjtin “pse më ke hyrë 
në mal dhe mi ke pre drunjtë”. Kur i dëmtuari përgjigjet se për këtë janë 
marrë vesh pleqtë, babai im me axhallarët e tij, i   akuzuari i përgjigjet “kush 
po ti q... pleqtë b.” dhe mes tyre ka filluar fjalosja. 
 
 Kontestuese ngelin rrethanat sipas pretendimeve ankimore të 
mbrojtësit se i akuzuari nuk është iniciues i konfliktit, se veprimet i ka 
ndërmarrë në kuadër të mbrojtjes së nevojshme - pas sulmit nga ana e të 
dëmtuarit. 
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 Meqë sipas shkresave të çështjes si dhe deponimit të të dëmtuarit B. 
M. i cili deponim përputhet me deponimin e dëshmitarit I. I. të dhënë në të 
gjitha fazat e procedurës në mënyrë të detajuar e përshkruajnë zhvillimin e 
ngjarjes kritike e që vërtetohet se për shkak të krasitjes së drunjtëve si dhe 
faktin se i akuzuari nuk ka qenë i kënaqur me mënyrën e vendosjes për 
pyllin në fjalë, e kërcënon te dëmtuarin duke i thënë “nëse të gjej në mal do 
të vras si qenin” për çka i akuzuari zbret nga traktori, e sulmon të dëmtuarin 
duke e goditur me grushte dhe në çastin kur dëshmitari I. I. ndërmjetëson 
në konfliktin mes tyre, i akuzuari repeton revolen të cilën e drejton në drejtim 
të të dëmtuarit, për çka dëshmitari I. I. e kap për dorën në të cilën i akuzuari 
kishte revolen, duke ia ulur të njëjtën me ç’rast predha shkrep në afërsi të të 
dëmtuarit, duke ja mbajtur dorën gjer ne çastet kur arrijnë edhe organet 
policore.   
 
 Prandaj, në praninë e kësaj gjendje faktike dalin si të drejta dhe të 
ligjshme konkludimet e gjykatës së shkallës së parë se në veprimet 
inkriminuese të të akuzuarit përmbushen tiparet e veprave penale, për të 
cilat i akuzuari është shpallur fajtor.  
 
 Edhe pse në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit nuk arsyetohet 
baza ankimore përkitazi me vendimin për dënimin, ku në ankesën e 
mbrojtësit të të akuzuarit theksohet “se dënimi i shqiptuar është në 
kundërshtim me provat e administruara meqë nuk është vërtetuar kryerja e 
veprës penale të vrasjes në tentativë nga i akuzuari” ndërsa nuk konteston 
dënimin e shqiptuar me gjobë për veprën penale nga neni 328 par. 2 të 
KPK, megjithatë Gjykata Supreme detyrimisht e shqyrtoi aktgjykimin e 
ankimuar edhe në këtë aspekt dhe konstatoi se gjykata e shkallës së parë 
drejt dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat 
ndikojnë në caktimin e lartësisë së dënimit siç parasheh dispozita e nenit 64 
të KPK, kështu që të akuzuarit si rrethana lehtësuese i ka marrë se më parë 
nuk ka qenë i gjykuar, se me familjen e të dëmtuarit është pajtuar, kohën e 
kaluar nga kryerja e veprës penale ndërsa si rrethanë rënduese 
rrezikshmërinë e lartë shoqërore të veprës penale. 
 
 Andaj, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate duke i pasur parasysh se 
gjykata e shkallës së parë drejt i ka vlerësuar rrethanat e sipër cekura 
konsideron se dënimet e shqiptuara të akuzuarit janë në harmoni me 
shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe me intensitetin e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprave të kryera penale dhe se me dënimet e 
shqiptuara me bazë pritet se do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me 
dispozitën e nenit 34 të KPK. 
 
 Nga sa u tha më lartë e konform dispozitës së nenit 423 të KPPK, u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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                   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
                             Ap.nr.457/2011, më 18 prill 2012 
 
 
Procesmbajtësi,                 Anëtarët e kolegjit,                Kryetare e kolegjit, 
Arben Ismajli                     1.________________                 Nesrin Lushta 
      Avdi Dinaj 
                      2._________________ 
                Emine Mustafa 
            3._________________ 
                          Marije Ademi 
            4._________________ 
                 Salih Toplica 


