
         Ap.nr. 344/2011 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 

 Gjykata Supreme e Kosovës, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Avdi Dinaj 
kryetar, Emine Mustafa, Nesrin Lushta, Valdete Daka dhe Meleqe Behxheti, 
anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Arben Ismajli 
procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit M. B., nga Obiliqi, për 
shkak të veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 par. 1 pika 4 
lidhur me nenin 20 të KPK dhe mbajtja në pronës, kontroll, posedim apo në 
shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 328 par 2 të KPK, duke 
vendosur përkitazi me ankesat e Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë dhe 
mbrojtësit të të akuzuarit M. B., të ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës së 
Qarkut në Prishtinë, P.nr. 287/2011 datë 28. 06.2011, në seancën e kolegjit 
të mbajtur konform dispozitës së nenit 410 të KPPK, më datë 08 mars 2012 
mori këtë: 
 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 
 

 Me miratimin e pjesshëm të ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit M. 
B., aktgjykimi i gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr. 287/2011 datë 
28.06.2011 ndryshohet vetëm përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale 
nën pikën I. të dispozitivit, ashtu që Gjykata Supreme veprimet  të akuzuarit 
M. B., juridikisht i cilëson si vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 
20 të KPK . 
 
 Refuzohet si e pa bazuar ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut në 
Prishtinë. 
 
 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 
 
 

Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me aktgjykimin P.nr. 287/2011 datë 28. 
06.2011 të akuzuarin M. B. e ka shpallur fajtorë për veprën penale vrasje e 
rëndë në tentativë nga neni 147 par. 1 pika 4 e lidhur me nenin 20 të KPK 
dhe mbajtja në pronës, kontroll, posedim apo në shfrytëzim të pa autorizuar 
të armëve nga neni 328 par 2 të KPK dhe për këto vepra i ka përcaktuar 
dënime: për veprën penale nën pikën I. të dispozitivit dënim me burgim në 
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kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, ndërsa për veprën penale nën 
pikën II. të dispozitivit dënimin me gjobë në shumë prej 1.000 € dhe me 
aplikimin e dispozitës së nenit 71 të KPK e ka gjykuar me dënim unik me 
burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 ( gjashtë) muaj, në të cilin i llogaritet 
edhe koha e kaluar në paraburgim prej 28.04.2011 gjerë më 28.06.2011 dhe 
dënim me gjobë në shumë prej 1.000€. Dënimin me gjobë është i obliguar ta 
paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e në rast të 
mos pagesës e njëjta do të zëvendësohet me dënim me burgim, duke 
llogaritur çdo 15 € të filluar me një ditë burgimi. I ka shqiptuar edhe dënimin 
plotësues marrja e pushkës automatike të tipit “skorpion” me nr. serik 33 806. 
E ka obliguar që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 
gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 € , në afat 
prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 
Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor ankesa kanë ushtruar: 
 
- Prokurori Publik i Qarkut në Prishtinë, për shkak të vendimit mbi 

sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet ashtu 
që të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i lartë me burgim dhe 

 
- mbrojtësi i të akuzuarit M. B., N. Sh., avokat nga Prishtina, për shkak 

të shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që 
aktgjykimi i ankimuar të përkitazi me veprën penale nën pikën I. ndryshohet 
dhe i akuzuari të shpallet fajtorë për veprën penale nga neni 328 par. 1 të 
KPK, ndërsa për veprën penale nën pikën II. t’i shqiptohet një dënim më i 
butë me gjobë. 

 
Gjykata Supreme, seancën e kolegjit e mbajti konform dispozitës së 

nenit 410 të KPPK, në të cilën ishin prezent mbrojtësi i të akuzuarit av. N. Sh., 
i cili pasi sqaroi ca nga pretendimet nga ankesa, ngeli paranë propozimeve të 
bëra në të, ndërsa i akuzuari M. B. i përkrahu pretendimet ankimore të 
mbrojtësit. 

 
Gjykata Supreme, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e  kësaj çështjeje 

juridiko-penale, studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës së nenit 
415 të KPPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve ankimore gjeti se: 

 
Ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit është pjesërisht e bazuar, ndërsa 

ajo e Prokurorit Publik, është e pabazuar. 
 
Aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë, Gjykata Supreme 
të njëjtin e shqyrtoi sipas detyrës zyrtare konform dispozitës së nenit 415 të 
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KPPK dhe konstatoi se aktgjykimi i ankimuar nuk është i përfshirë me shkelje 
esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të  ligjit penal të 
vilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij. 

 
As gjendja e fakteve nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, 

meqë nuk ka mundur të kontestohet sepse i akuzuari ka pranuar fajësinë për 
të gjitha pikat e aktakuzës, (neni 402 par.2 të KPPK).  

 
Mirëpo, siç rezulton nga shkresat e çështjes, duke pasur parasysh 

faktin se si është zhvilluar ngjarja kritike, pra, faktin se i akuzuari pas konfliktit 
me të dëmtuarin P. B., nga vetura e tij e merr armën automatike dhe nga 
distanca prej rreth 10 metra shtie në drejtim të lokalit të të dëmtuarit që 
ndodhej në katin e parë në kompleksin e lokaleve në Rr. “H. P.” në Obiliq. Me 
këtë rast, siç rezulton nga procesverbali i shikimit në vend dhe foto 
dokumentacionit të vendit të ngjarjes,  me armë ishte goditur xhami i korridorit 
në katin e dytë, po ashtu ishte goditur xhami i një lokali të zbrazur. Në këtë 
moment sipas shkresave të çështjes në vendin e ngjarjes nuk kishte njerëz- 
kalimtarë rasti, ndërsa a ndodhej dikush në lokalet e këtij kompleksi përveç të 
dëmtuarit nuk ka asnjë provë në shkresat e çështjes. Pra, nga e tërë kjo 
rezulton se i akuzuari nuk ka rrezikuar jetën e asnjë personi tjetër me 
veprimin e tij. Për më tepër, në aktakuzë e as në aktgjykimin e ankimuar nuk 
është theksuar nëse me këtë rast ishte rrezikuar jeta e ndonjë personi 
konkret, por vetëm theksohet “e në rrugë kishte edhe persona të tjerë”. 

 
Sipas dispozitës së nenit 147 par. 1 pika 4 të KPK, veprimi i 

ekzekutimit i kësaj vepre  konsiston në atë që kryerësi e privon nga jeta 
personin tjetër dhe me atë rast me dashje e vënë në rrezik jetën e ndonjë 
personi tjetër. Në këtë rast kryerësi njëkohësisht shkakton dy pasoja 
(elementi objektiv) dhe se që të dy pasojat janë përfshirë me dashjen e 
kryerësit (elementi subjektiv). Pra, rrezik për jetë duhet të jetë real – konkret 
ndërsa në rastin konkret nuk ka prova  të cilat do të provonin këtë fakt se 
ndonjë personi i është rrezikuar  jeta me veprimin e të akuzuarit. Prandaj, për 
këto arsye, Gjykata Supreme e ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë 
përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale si në dispozitiv, meqë gabimisht 
është aplikuar ligji penal.  

 
Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata 

Supreme gjen se pretendimet e Prokurorit Publik të Qarkut dhe ato të 
mbrojtësit të të akuzuarit janë të pabazuara. 

 
Në ankesën e Prokurorit Publik theksohet se gjykata e shkallës së 

parë i ka mbi vlerësuar rrethanat e konstatuara lehtësues ndërsa nuk i ka 
vlerësuar rrethanat rënduese siç janë rrezikshmëria shoqërore të veprës 
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penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, rrethana këto që 
ndikoj në  shqiptimin e dënimit me burgim më të ashpër. Ndërsa, në ankesën 
e mbrojtësit të të akuzuarit pretendohet se dënimi i shqiptuar të akuzuarit për 
veprat penale është tejet i ashpër sepse në anën e të akuzuarit qëndrojnë 
rrethanat lehtësuese siç janë pranimi i fajësisë, sjelljet e mëparshme të 
akuzuarit si dhe sjelljet e tij pas kryerjes së veprave penale, mosha e re  dhe 
fakti se ai më parë nuk ka qenë i gjykuar, se është baba i tre fëmijëve dhe 
ekzistencën e siguron përmes punë së tij si hotelier dhe faktin se i dëmtuari 
nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale. Të gjitha këto rrethana japin bazë për 
shqiptimin e dënimit më të butë. 

 
Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së 

dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat e parapara me dispozitën e nenit 64 
të KPK, kështu si rrethana lehtësuese të akuzuarit ia mori për bazë se është 
person familjar, babë i tre fëmijëve, sjelljet korrekte, gjendjen financiare dhe 
faktin se ka ardhur deri te pajtesa në mes të këtyre dy familjeve dhe se i 
akuzuari e ka pranuar fajësinë. 

 
Vlerësimin e këtillë të rrethanave relevante për matjen e dënimit e 

aprovon edhe kjo Gjykatë dhe gjen se gjykata e shkallës së parë i ka 
vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese të pretenduara në ankesën e 
mbrojtësit të të akuzuarit, ndërsa në ankesë nuk është theksuar ndonjë 
rrethanë tjetër lehtësuese e cila nuk ka qenë objekt vlerësimi nga gjykata e 
shkallës së parë e cila do të ndikonte në shqiptimin e dënimit më të butë, 
ndërkaq në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut nuk është theksuar ndonjë 
rrethanë konkrete rënduese e cila kishte me ndikuar në shqiptimin e një 
dënimi më të ashpër. Megjithatë Gjykata Supreme vlerëson se edhe 
përkundër faktit se është bërë ri cilësimi i veprës penale në një vepër më të 
lehtë, në rastin konkret nuk ka baza për shqiptimin e një dënimi më të ashpër 
apo më të butë siç pa të drejtë pretendohet në ankesat e Prokurorit Publik 
dhe mbrojtësit të të akuzuarit. 

 
Prandaj, duke i pasur parasysh rrethanat e rastit konkret, rrethanat se 

si është zhvilluar ngjarja kritike fakti se i akuzuari ditën kritike ka shprehur 
vendosmërinë e fuqishme për të kryer veprën penale duke shkrepur  shtatë 
fishekë në drejtim të dëmtuarit, dënimi të cilin i ka shqiptuar gjykata e shkallës 
së parë të akuzuarit është i drejt dhe është në proporcion me intensitetin e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprave të kryera penale dhe shkallën e 
përgjegjësisë penale të të akuzuarit si ekzekutor dhe se dënimi i shqiptuar 
është i mjaftueshëm që të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitën 
e nenit 34 të KPK.  
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Nga sa u tha më lartë e konform dispozitës së nenit 423 dhe 426 të 
KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 
    GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
             Ap.nr.344/2011, më 8 mars 2012   
 
 

Procesmbajtësi,            Anëtarët e kolegjit,               Kryetari i kolegjit, 
Arben Ismajli                 1._________________            Avdi Dinaj 
             Emine Mustafa 
        2.__________________ 
              Nesrin Lushta 
        3.__________________ 
              Valdete Daka 
        4.__________________ 
             Meleqe Behxheti 

 
 
  

 
 
 
 


