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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                           PAKR.nr.05/2021 

    

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i 

përbërë nga gjyqtarët Kreshnik Radoniqi kryetar, Abdullah Ahmeti dhe Xhevdet Abazi, anëtarë, 

me bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu, si procesmbajtës, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit Sh.S. nga Suhareka për shkak të veprave penale vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 

nënpar. 1.4 dhe 1.6 të KPRK-së dhe manipulimi me prova nga neni 397 par.1 të KPRK-së, për të 

vendosur lidhur me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren PKR.nr.41/19 të datës 24.09.2020, në seancën e kolegjit më datë 16 shkurt 

2021 mori këtë:               

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Sh.S., ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prizren PKR.nr.41/19 i datës 24.09.2020 VËRTETOHET 

.  

                                                              A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren PKR.nr.41/19 të datës 24.09.2020, i 

akuzuari Sh.S. është shpallur fajtor për shkak të veprave penale vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 

nënpar. 1.4 dhe 1.6 të KPRK-së dhe manipulimi me prova nga neni 397 par.1 të KPRK-së, për të 

cilat i është shqiptuar dënimi me burgim të përjetshëm. I akuzuari gjendet në paraburgim nga 

data 17.03.2019. 
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I akuzuari është obliguar që t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale që dalin sipas 

llogarisë përfundimtare të gjykatës, paushallin gjyqësor në shumë prej 650 (gjashtëqind e 

pesëdhjetë) Euro dhe shumën prej 50 (pesëdhjetë) Euro në emër të fondit për kompenzimin e 

viktimave të krimit.  

Të dëmtuarit H.A. dhe A.A. për realizimin e kërkesës pasurore-juridike jane udhëzuar në 

kontest civil.  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

Mbrojtësi i të akuzuarit Sh.S.-avokati Emrush Kastrati nga Prishtina për shkak të për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që 

Gjykata e Apelit e Kosovës aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë t’a anuloj dhe 

çështjen t’a kthej në rigjykim dhe vendosje, apo të njejtin t’a ndryshoj ashtu që të mbrojturit të tij 

për veprat penale për të cilat është shpallur fajtor dhe dënuar t’i shqiptohet një dënim per veprën 

penale nga  neni 180 të KPRK-së.    

Prokurori i Apelit i Kosovës duke u skjaruar lidhur me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit 

Sh.S. me shkresën e vet PPA.I nr.16/2021 të datës 12.01.2021 ka propozuar që ankesa e 

mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së 

shkallës së parë të vërtetohet.      

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës konform nenit 390 par.1 të KPPK-së mbajti 

seancën e kolegjit në të cilën prezentuan: Prokurori i Apelit i Kosovës-Haxhi Durguti, i akuzuari 

Sh.S. dhe mbrojtësi i tij-avokati Emrush Kastrati, të dëmtuarit H.A. dhe A.A., si dhe përfaqësuesi 

me autorizim i të dëmtuarit H.A.-avokati Arben Ramadani. Prokurori i Apelit i Kosovës, të 

dëmtuarit dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar propozuan që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit 

Sh.S. të refuzohet si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë të 

vërtetohet. I akuzuari Sh.S. dhe mbrojtësi i tij mbetën në tërësi pranë pretendimeve nga ankesa e 

parashtruar me shkrim dhe propozuan që e njejta të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i 

ankimuar i gjykatës së shkallës së parë të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe 

vendosje, apo i njejti të ndryshohet dhe i akuzuari të shpallet fajtor për vepren penale vrasja e 

kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore nga neni 180 i KPRK-së, me ç’rast të akuzuarit do 

t’i shqiptohet një dënim më i ulët me burgim.  

Gjykata e Apelit e Kosovës shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, vlerësoi pretendimet 

ankimore të mbrojtësit të akuzuarit Sh.S., si dhe shkresat e tjera të lëndës dhe gjeti se: 

 

- Ankesa nuk është e bazuar.  



3 
 

Mbrojtësit i të akuzuarit Sh.S. me ankesë pretendon se aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prizren PKR.nr.41/19 të datës 24.09.2020 është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 e lidhur me nenin 370 par.6, 7 dhe 8 të 

KPPRK-së. Mbrojtësi pretendon që gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të 

ankimuar nuk i ka sqaruar në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për qfarë arsyesh i ka konsideruar 

si të vërtetuara apo të pavërtetuara, për faktin se gjatë arsyetimit të aktgjykimit gjykata lidhur me 

faktet që pretendon se i ka vërtetuar është në kundërshtim me vetveten, e në veqanti dispozitivi i 

aktgjykimit është në kundërshtim me arsyetimin e aktgjykimit ngase provat e administruara 

vetëm janë përshkruar. Në ankesë theksohet se gjykata e shkallës së parë provat e administruara i 

ka interpretuar në favor të organit të akuzës dhe se nuk e ka aprovuar propozimin e mbrojtjes për 

dërgimin e të akuzuarit në ekzaminim psikiatrik dhe se ka refuzuar dëgjimin e dëshmitarëve 

M.K., F.L. dhe A.K., edhe pse nuk ka pasur arsye për të refuzuar propozimin e mbrojtjes për 

nxjerrjen e provave të propozuara, me qka edhe ka bërë trajtimin jo të barabartë të palëve në 

procedurë.  

Tjetër shkelje esenciale mbrojtja e të akuzuarit pretendon që gjykata ka bërë kur ka 

aprovuar në mënyrë retroaktive kontrollin gojor sipas akvendimit të Gjykatës Themelore në 

Prizren PNDR.35/19 të datës 13.07.2020 nga arsyeja se nuk është vërtetuar se Prokurori i shtetit 

a e ka bërë kërkesën brenda 12 orëve siq kërkohet me nenin 110 par.6 të KPPRK-së apo se 

Prokuroria e ka tejkaluar këtë afat. Gjithashtu, mbrojtësi konsideron që CD-ja dhe 

urdhërkontrolli janë marrë në mënyrë të paligjshme.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet ankimore të mbrojtësit të 

akuzuarit Sh.S. lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nuk janë të 

bazuara. Aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë është i qartë, konkret dhe i 

kuptueshëm. Në arsyetimin e aktgjykimit janë dhënë arsyet e duhura mbi të gjitha faktet 

vendimtare të kësaj çështje juridiko-penale. Gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar provat në 

pajtim me dispozitën e nenit 370 par.7 të KPPRK-së duke paraqitur në mënyrë të plotë se cilat 

fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara apo të paprovuara si dhe ka bërë vlerësimin e 

provave kontradiktore. Gjykata e shkallës së parë ka bërë analizën e gjitha provave të 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe lidhur me të njejtat ka paraqitur konkludimet të cilat 

si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe Gjykata e Apelit e Kosovës. Gjithashtu, aktgjykimi i 

ankimuar i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban as tjera shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e të njejtit.  

Sa i përket pretendimit ankimor se gjykata e shkallës së parë e ka shkelur parimin e 

barazisë së palëve në procedurë kur e ka refuzuar propozimin e mbrojtësit të akuzuarit për 

ekzaminim psikiatrik të akuzuarit sipas mendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, ky pretendim 

i mbrojtësit nuk është i bazuar nga arsyeja se gjatë shqyrtimit gjyqësor në gjykatën e shkallës së 

parë është nxjerrë aktvendim me të cilin është refuzuar ky propozim, me ç’rast mbrojtësi i të 

akuzuarit ka ushtruar ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës dhe e njejta është refuzuar nga 

Gjykata e Apelit e Kosovës me Aktvendimin PN.nr.1137/19 të datës 08.11.2019, me të cilin 
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është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren i datës 01.10.2019. Pra, gjykata e 

shkallës së parë nuk e ka gjetur të arsyeshme në këtë çështje penalo-juridike që të akuzuarin t’a 

dërgoj në ekzaminim psikiatrik, ngase lidhur me propozimet e bëra të palëve gjykata vendos se a 

janë ato të rëndësishmë për çështjen apo jo, e që në rastin konkret ka konstatuar se nuk është i 

nevojshëm dërgimi i të akuzuarit në ekzaminim psikiatrik nga arsyeja se i njejti është oficer 

policor dhe në rast se do të kishte të meta psiqike nuk do të ishte në shërbim.  

Gjithashtu, edhe pretendimi ankimor lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës penale se urdhërkontrolli i zbatuar nga policia është bërë në kundërshtim me nenin 

110 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së ngase nuk është dhënë pëlqimi për kontroll në lokalin 

“INTACTO” ku është kryer vrasja nuk është i bazuar pasi që nga shkresat e lëndës shihet se 

është dhënë aprovimi në mënyrë retroaktive i kontrollit gojor sipas aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren PNDR.nr.35/2019 të datës 18.03.2019. Pra, në afat prej 24 (njëzet e katër) 

orëve siq parashohin dispozitat e KPPRK-së, sepse kontrolli është bërë më datë 17.03.2019. Nga 

kjo del se edhe sigurimi i CD-së nga vendi i ngjarjes është siguruar në mënyrë të ligjshme. Pra, të 

gjitha këto sipas Gjykatë së Apelit të Kosovës e bëjnë të pabazuar ankesën e mbrojtësit të 

akuzuarit lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale.  

Sa i përket pretendimit ankimor nga ana e mbrojtësit te akuzuarit se gjykata e shkalles se 

pare ka refuzuar pa ndonjë arsye dëgjimin e deshmitareve M.L.,F.Ll. dhe A.K., Gjykata e Apelit 

konstaton se ne kete qeshtje penale dëgjimi i te njëjtëve nuk kishte patur ndonjë rendesi ,ngase te 

njëjtit natën kritike nuk kan qen me te akuzuarin, andaj ndegjimi i te njëjtëve nuk do te 

kontribuonte ne kete qeshtje penale,per qka edhe gjykatae shkalles se pare e ka refuzuar kete 

propozim.  

Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike mbrojtësi 

i të akuzuarit me ankesë pretendon që gjykata e shkallës së parë për shkak të refuzimit të 

propozimit të mbrojtjes që të akuzuarin t’a dërgoj në ekzaminim psikiatrik nuk ka arritur që të 

vërtetoj në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike.  

Përkundër faktit se i akuzuari mbi bazën e raporteve mjekësore i njejti ishte vizituar tek 

mjeku psikiatër 2 (dy) herë gjatë vitit 2016, e që kjo vërtetohet sipas mbrojtësit nga raporti 

mjekësor i lëshuar nga mjeku psikiatër Dr.I.P. nga Spitali i Përgjithshëm në Prizren. Si fakt tjetër 

për vërtetimin e gabuar dhe dhe jo të plotë të gjendjes faktike mbrojtësi pretendon faktin se i 

akuzuari në bazë të fletëlëshimit nr.3916 të datës 23.05.2019 i lëshuar nga klinika e 

neurokirurgjisë në QKUK në Prishtinë dëshmon se i njejti ka pasur lëndime në kokë, të cilat 

dyshohet që kanë lënë pasoja mendore tek i akuzuari. Sipas mbrojtësit të gjitha këto kanë ndikuar 

që gjykata e shkallës së parë të mos e vërtetoj drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike pasi 

nuk është vërtetuar se i akuzuari në momentin e kryerjes së vepres penale a ka qenë i aftë për t’i 

kontrolluar veprimet e tij në momentin kritik. Më tutje në ankesë theksohet që gjykata e shkallës 

së parë nuk ka arritur të vërtetoj që i akuzuari të ketë kryer vepren penale për motive pasurore 

sepse nuk është vërtetuar se i njejti ka marrur para nga xhepat e rrobave të viktimës, e as nga 
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shtëpizat e kompjuterëve dhe 2 (dy) UPS-at që policia i kishte gjetur në lumin te e ura e lumit 

“Taplluha” në dalje të fshatit Nepërbisht, e të cilat i akuzuari i kishte marrur nga kazino 

“INTACT”, ku ishin gjetur 4000 (katërmijë) Euro. Sikur i akuzuari të kishte pasur qëllim 

përfitimin pasuror do t’i kishte marrur të njejtat.  

Gjithashtu, në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit theksohet se si rrjedhoj e vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike në rastin konkret është shkelur edhe ligji penal në dëm 

të akuzuarit, kur i njejti është shpallur fajtor dhe dënuar për veprat penale vrasja e rëndë nga neni 

179 par.1 nënpar.1.4 dhe 1.6  të KPRK-së dhe manipulimi me prova nga neni 397 par.1 të 

KPRK-së, duke konsideruar se në rastin më të pafavorshëm gjykata e shkallës së parë të 

akuzuarin është dashur t’a shpall fajtor për vepren penale vrasja e kryer në gjendje të tronditjes 

së fortë mendore nga neni 180 i KPRK-së, nga arsyeja se i akuzuari ka qenë i fyer dhe i 

provokuar nga tani viktima, mu në lokalin “INTACT”, ku provokmi, sharja dhe ofendimi i rëndë 

kishin bërë që i akuzuari të humb kontrollin mendor dhe t’a privoj nga jeta J.A..  

Sa i përket pretendimeve ankimore të mbrojtësit të akuzuarit në lidhje me vërtetimin e 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike Gjykata e Apelit e Kosovës konstaton se këto 

pretendimet nuk qëndrojnë. Sipas kësaj gjykate, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe procedurës së 

provave është vërtetuar edhe vetë në bazë të deklaratës të akuzuarit se i njejti ka qenë pjesë e 

shërbimit policor të Kosovës në Suharekë deri në vitin 2005 në sektore të ndryshme, pastaj në 

vitin 2005 është graduar në gradën rreshter, ne vitin 2014 i është nënshtruar testit për gradën e 

togerit ku e ka kalur testin në përqindje 80, e që kjo qartë tregon se i njejti ka qenë në gjendje të 

mirë mendore dhe sikur të kishte pasur dyshime në gjendjen e tij vetë nga ana e shërbimit do të 

ishte dërguar në ekzaminime psikiatrike, e që kjo e arsyeton refuzimin nga ana e gjykatës për 

kontrollim psikiatrik të njejtit.  

Sa i përket pretendimeve të tjera të mbrojtësit të akuzuarit se i njejti natën kritike pasi ka 

shkuar në kazinon “INTACTO” t’a kërkoj 1(një) telefon dhe se kinse punëtori i kazinos tani i 

ndjeri J.A. ka qenë shumë i frustruar dhe i nervozuar dhe ka filluar ta shaj tani të akuzuarin, e që 

pas kësaj ky i fundit kinse ka humbur  kontrollin dhe në gjendje të tronditjes së fortë mendore 

edhe e ka privuar nga jeta tani të ndjerin J.A.. Ky pretendim ankimor sipas Gjykatës së Apelit të 

Kosovës nuk është i bazuar sepse gjykata e shkallës së parë nga CD-ja e shikuar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe e administruar si provë ka vërtetuar se tani i ndjeri J.A. e ka shërbyer të akuzuarin 

me ujë dhe kafe, si dhe në një moment kur i ndjeri është ulur në kolltuk dhe duke e shikuar 

telefonin e tij i akuzuari në mënyrë dinake i është ofruar dhe me armë zyrtare nga një distancë e 

vogël e ka goditur me një plumb në kokë, me ç’rast si pasojë e kësaj J.A. ka ndërruar jetë.  

Pra, nga shiqimi i CD-së në tërësi shihet se i akuzuari Sh.S. atë natë ka shkuar në kazino, 

ku ka luajtur në rulet prej orës 03:46:25 dhe në ora 05:06:53 ka dalur nga kazino dhe me veturën 

e tij është larguar nga parkingu. Në ora 07:35:04 është kthyer në kazino dhe pas bisedës me 

viktimën siq është cekur më lart, të njejtin e ka privuar nga jeta dhe pastaj edhe me qëllim që t’a 

fsheh vrasjen ka hyrë në dhomën ku kanë qenë të vendosura paisjet, largon kabllot nga shtëpiza e 
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kompjuterit nga 1 (një) UPS dhe pastaj merr shtëpizën e kompjuterit dhe UPS dhe del nga 

dhoma, i vendos të njejtat në bagazhin e veturës, kthehet prapë, largon kabllon e kamerave me 

qëllim që të mos zbulohet vrasja, e pastaj të njejtat i hedh në lumin “Taplluha” tek ura e fshatit 

Neprebishtë, me qëllim që të humb gjurmët e vrasjes së kryer.  

Gjykata e shkallës së parë gjendjen faktike e ka vërtetuar edhe në bazë të provave të tjera 

siq janë: dëgjimit të dëshmitarit A.H., i cili ka punuar në kazinon “INTACTO”, dëshmitarit J.H. i 

cili ka deklaruar që natën kur ka qenë në ndërrim në kazino, i akuzuari aty ka qëndruar nga ora 

02 deri në ora 05 dhe se atë natë i ka humbur 200 (dyqind) Euro. Pra, nga të gjitha këto Gjykata e 

Apelit e Kosovës konstaton se pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit për vërtetimin e 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nuk janë të bazuara ngase janë në kundërshtim me 

provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

Gjatë shqyrtimit kryesor është vërtetuar se privimi nga jeta i tani të ndjerit J.A. e ka kryer 

në mënyrë dinake dhe me qëllime për përfitime pasurore pasi që atë natë ka humbur në kazino. 

Sa i përket shkeljes së ligjit penal, mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se gjykata e shkallës së parë 

e ka shkelur ligjin penal kur të akuzuarin e ka shpallur fajtor dhe ka konstatuar se vrasja është 

kryer për përfitime pasurore mirëpo sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës ky pretendim nuk është 

i bazuar ngase dëshmitari L.H. i cili punon kamarier ne kazinon ku ka ndodhur vrasja ,ka 

deklaruar se natën kritike i akuzuari Sh. ka luajtur ne kauino dhe i ka humbur 200 euro,e qe kjo 

vërteton se i akuzuari vrasjen e ka kryer per përfitim materjal ngase nuk ka patur kurfar konflikti 

me personelin e kazinos.. 

Gjithashtu edhe dëshmitari A.H. i cili ka punuar si diler ne kazinon Intacto ku ka ndodhur 

vrasja ka deklaruar se ditën kritike më 17.03.2019 ne mengjes ka shkuar në kazinon 

“INTACTO” bashk me menaxherin e kazinos B.I. me qëllim që të bëjnë barazimin dhe aty e ka 

pa Jetmirin me kokë në tavolinë dhe të gjakosur dhe te vdekur për çka e ka lajmëruar policinë, 

dhe ka vërejtur se monitori kishte qene i rrezuar mbi tavplinedhe kabllot kishin qene te nxjerrura 

nga UPS. Pastaj 2-3 ditë pas vrasjes është bërë barazimi dhe është konstatuar se mungon shuma 

prej 1200 (një mijë e dyqind) Euro. Nga kjo gjykata e shkallës së parë ka ardhur në përnfundim 

se i akuzuari ka kryer vrasjen me qëllim të përfitimit pasuror në mënyrë dinake, ngase nuk ka 

pasur asnjë arsye tjetër përkundër faktit se i njejti pretendon se ka qenë i fyer dhe i provokuar 

nga tani i ndjeri.  

Për këto arsye Gjykata e Apelit e Kosovës konstaton se në veprimet e të akuzuarit Sh.S. 

plotësohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprave penale vrasja e rëndë nga neni 

179 par.1 nënpar. 1.4 dhe 1.6 të KPRK-së dhe manipulimi me prova nga neni 397 par.1 të 

KPRK-së. Nga kjo del se gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar edhe ligjin penal kur të 

akuzuarin Sh.S. e ka shpallur fajtor dhe dënuar për shkak të veprave penale të lartcekura. Andaj, 

Gjykata e Apelit e Kosovës i refuzon si të pabazuara pretendimet ankimore të mbrojtësit të 

akuzuarit Sh.S. për vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljen e ligjit 

penal.   
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Sa i përket bazës ankimore lidhur me sanksionin penal, mbrojtësi i të akuzuarit Sh.S. me 

ankesë pretendon se dënimi me burgim të përjetshëm i shqiptuar ndaj të mbrojturit të tij nga 

gjykata e shkallës së parë është i lartë. Sipas mbrojtësit përkundër që Kodi penal i Kosovës e 

obligon gjykatën që me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin t’i vlerësoj të gjitha rrethanat 

që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, në rastin konkret Gjykata Themelore në Prizren 

është përqëndruar vetëm në rrethanat rënduese për të akuzuarin dhe nuk ka patur parasysh asnjë 

rrethanë lehtësuese, madje as faktin që i akuzuari e ka pranuar fajësinë për vepren penale 

manipulimi me prova nga neni 397 par.1 të KPRK-së. Andaj, konsideron se sikur gjykata e 

shkallës së parë me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit do t’i kishte marrur parasysh 

edhe rrethanat lehtësuse, të akuzuarit do t’i kishte shqiptuar një dënim me burgim e jo dënim me 

burgim të përjetshëm.  

Gjithashtu, në ankesë theksohet që Gjykata e Apelit e Kosovës duhet të bëj ricilësimin e 

vepres penale vrasja e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar. 1.4 dhe 1.6 të KPRK-së për të cilën i 

akuzuari është shpallur fajtor dhe dënuar në vepren penale vrasja e kryer në gjendje të tronditjes 

së fortë mendore nga neni 180 i KPRK-së duke konsideruar që i akuzuari para se të kryej ketë 

vepër penale ka qenë i provokuar nga viktima, si dhe për të njejtën t’i shqiptoj një dënim me 

burgim.  

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtësit 

të akuzuarit për shqiptimin e një dënimi me burgim ndaj të akuzuarit Sh.S. dhe gjeti se këto 

pretendime nuk janë të bazuara.  

Gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të dënimit me burgim të përjetshëm ndaj 

të akuzuarit Sh.S. ka patur parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit të parapara në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së. Rrethana rënduese janë vlerësuar fakti se i 

akuzuari veprat penale i ka kryer me dashje direkte me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore; 

mënyra e kryerjes së veprave penale, respektivisht i akuzuari ka shtënë me armë në viktimën e 

pambrojtur (viktima nuk ka pasur asgjë në dorë), viktima ka qenë në vendin e tij të punës, ishte i  

moshës së re dhe baba i 3 (tre) fëmijëvë të mitur, si dhe në asnjë mënyrë nuk e ka provokuar të 

akuzuarin, por të njejtin e ka shërbyer me ujë dhe kafe; si dhe sjellja e kryerësit pas kryerjes së 

vepres penale, përkatësisht tentimi që t’i zhduk provat duke larguar kabllot e kamerave në vendin 

e ngjarjes dhe duke marrur shtëpizën e kompjuterit dhe UPS, si dhe hedhjen e të njejtave në 

lumin “Taplluha” tek ura e fshatit Neprebishtë. Rrethana lehtësuese për të akuzuarin nuk janë 

gjetur.  

Rrethanat e lartcekura i aprovon si të drejta dhe të ligjshme edhe Gjykata e Apelit e 

Kosovës, andaj pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit për shqiptimin e një dënimi me 

burgim ndaj të akuzuarit i refuzoi si të pabazuara, si dhe konstatoi se dënimi i shqiptuar ndaj të 

akuzuarit nga Gjykata Themelore në Prizren është në përpjestim me peshën e veprave penale të 

kryera dhe përgjegjësinë penale të akuzuarit. Gjykata e Apelit e Kosovës është e bindur që vetëm 

me dënimin me burgim të përjetshëm do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të 
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KPRK-së, respektivisht të bëj rehabilitimin e tij, të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale, si dhe të ngrit moralin dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.   

  

 

                                            GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                            PAKR.nr.05/2021 më datë 16.02.2021  

 

 

Procesmbajtës,                             Anëtarët e kolegjit,                           Kryetari i kolegjit                                                                        

Sadik Kryeziu                               Abdullah Ahmeti                             Kreshnik Radoniqi 

______________                            ________________                          ____________________ 

                                                           Xhevdet Abazi  

                     _________________ 

 

 

                           KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi konform nenit 407 par.1 të 

KPPRK-së pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën Supreme të Kosovës në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) dite pas pranimit të aktgjykimit nëpërmjet gjykatës së shkallës së parë. 


