
                                   PAKR.nr.130/2016 

 

                                          NË EMËR TË POPULLIT 

 

           GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët: Driton Muharremi, kryetar, Xhevdet Abazi dhe Have Haliti, anëtarë, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Shaqë Curri, procesmbajtës, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit L.J. nga Gjilani, për shkak të dy veprave penale Vrasje e rëndë në 

bashkëkryerje e në tentativë, nga neni 147 par. 1 nënpar 4, 5, 6 dhe 10 lidhur me nenin 20 

dhe 23 të KPK-së, dy veprave penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave 

zyrtare në bashkëkryerje nga neni 317 par. 1 dhe 3 të KPK-së, një vepre penale Lëndim i 

rëndë trupor në bashkëkryerje nga neni 154 par. 1 dhe 2 dhe dy veprave penale Mbajtja në 

pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1, 2 

dhe 3 të KPK-së, duke vendosur përkitazi me ankesat e Prokurorisë Speciale të Kosovës 

dhe mbrojtësit të të akuzuarit L.J., av. R.G., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore - Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan, PKR.nr.135/2015, të dt. 

11.11.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur, me dt.30.08.2016, mori këtë: 

 

         A  K  T  G J  Y  K  I  M  

 

 Me pranimin e pjesërishëm të ankesës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, 

mbrojtësit të akuzuarit por edhe sipas detyrës zyrtare, anulohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore - Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan, PKR.nr.135/2015, të dt. 

11.11.2015, dhe atë vetëm për veprën penale për të cilën i akuzuari L.J. është shpallur fajtor, 

- pra Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 par. 1 nënpar 10 dhe 11 e lidhur me nenin 20 

të KPK-së dhe, pjesën liruese dhe refuzuese – pra për veprën penale Mbajtja në pronësi, 

kontroll, posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve në bashkëkryerje nga neni 328 

par. 1, 2 dhe 3 të KPK-së, dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rivendosje. 

 

         Ankesa e Prokurorisë Speciale të Kosovës, përkitazi me veprat tjera penale, pra pjesën 

liruese të aktgjykimit, refuzohet si e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar, përkitazi me 

këto vepra penale, vërtetohet. 

 

         Të akuzuarit L.J. i vazhdohet paraburgimi. 
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A  r  s  y  e  t i  m 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan, 

PKR.nr.135/2015, të dt. 11.11.2015, i akuzuari L.J., është shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale Vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 par. 1 nënpar 10 dhe 11 lidhur me nenin 20 

të KPK-së, dhe për këtë vepër penale është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

6 (gjashtë) vitesh, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt. 

10.01.2014 e gjer në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 

          

            Me të njëjtin aktgjykim, i akuzuari L.J. është liruar nga akuza për veprat penale  

Vrasje e rëndë në tentativë dhe në bashkëkryerje nga neni 147 par. 4, 5 dhe 10 lidhur me 

nenet 20 dhe 23 të KPK-së, veprën penale Lëndim i rëndë trupor në bashkëkryerje nga neni 

154 par. 1 dhe 2 lidhur me nenin 23 të KPK-së, veprën penale Sulmi ndaj personit zyrtar 

gjatë kryerjes së detyrave zyrtare në bashkëkryerje nga neni 317 par. 1 dhe 3 lidhur me 

nenin 23 të KPK-së, dhe veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim 

të paautorizuar të armëve në bashkëkryerje nga neni 328 par. 1 dhe 2 lidhur me nenin 23 të 

KPK-së, me arsyetim se me provat e proceduara në shqyrtim gjyqësor nuk është vërtetuar se 

i akuzuari ka kryer veprat penale që me aktakuzë i vihen në barrë. Ndërsa, për veprën 

penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve në 

bashkëkryerje nga neni 328 par. 1, 2 dhe 3 lidhur me nenin 23, është refuzuar akuza kundër 

të akuzuarit, me arsyetim se vepra penale në fjalë është e përfshirë në Ligjin për Amnisti të 

Kosovës.  

          I akuzuari është obliguar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 500 (pesëqind) 

Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

 Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor ankesa kanë paraqitur: 

 

           -Prokuroria Speciale e Kosovës, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit mbi 

dënim, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me pjesën liruese dhe 

atë refuzuese dhe i akuzuari të shpallet fajtor edhe për këto vepra penale, ndërsa për pjesën 

dënuese të ndryshohet vendimi për dënim dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim më i ashpër 

me burgim. 

          -Mbrojtësi i të akuzuarit L.J., av. R.G., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet përkitazi me pjesën gjykuese, ashtu që i akuzuari të lirohet nga akuza edhe për 

veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, ndërsa përkitazi me pjesën liruese dhe 

refuzuese, aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

         -Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit e caktoi konform dispozitës së nenit 390 të KPPK, 

për të cilën në mënyrë të rregullt njoftoi Prokurorinë e Apelit, të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij.  
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Në seancë të kolegjit prezantuan Prokurori i Apelit i EULEX-IT Anca Stan, i akuzuari L.J. dhe 

mbrojtësi i tij, av. R.G.. Prokurori i Apelit Anca Stan, deklaroi se mbetet në tërësi pranë 

propozimit me shkrim dhe pretendimeve të cekura në të, ndërsa mbrojtësi i të akuzuarit L.J., 

av. R.G., deklaroi se mbetet në tërësi pranë pretendimeve të cekura në ankesë, të cilin e 

përkrahu edhe i akuzuari L.J., po ashtu prezent në seancën e kolegjit.   

 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/I.nr.122/2016, të dt. 30.03.2016, 

ka propozuar që ankesa e  Prokurorisë Speciale të Kosovës, të aprovohet, ashtu që 

aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim ose i njëjti të ndryshohet 

dhe të akuzuarit ti shqiptoj dënim më të ashpër me burgim dhe me gjobë.  

Gjykata  e Apelit, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes së bashku me 

aktgjykimin e ankimuar të cilat i vlerësoi konform dispozitës së nenit 394 të KPPK dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve të cekura në ankesë, ka gjetur se:  

          -Ankesa e Prokurorisë Speciale për pjesën liruese nuk është e bazuar, ndërsa për 

pjesën dënuese dhe atë refuzuese, sikurse edhe ajo e mbrojtësit të të akuzuarit, është e 

bazuar. 

            Aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

të parapara me dispozitat e nenit 384 par. 1 nëpar.12 të KPPK, çka me të drejtë pretendohet 

edhe me ankesë, ngase dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm, kundërthënës me 

brendinë e tij, në të nuk janë paraqitur arsyerat përkitazi me faktet vendimtare gjegjësisht ato 

që janë paraqitur kanë kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që theksohet në 

arsyetim, si dhe me përmbajtjen e shkresave të çështjes, pastaj për një pikë të aktgjykimit, 

gjegjësisht për vepër penale mbajtja në pronësi, kontrolle, posedim ose shfrytëzim të pa 

autorizuar të armëve nga neni 328 par. 3 të KPK-së, në arsyetim nuk janë dhënë fare 

arsyerat përkitazi me lirimin e të akuzuarit për këtë vepër penale, shkelje këto të gjitha së 

bashku me kundërthëniet e cekura më lartë, aktgjykimin e ankimuar e bëjnë jo të ligjshëm 

dhe juridikisht të paqëndrueshëm dhe si të tillë duhet anuluar.  

Në ankesën e Prokurorisë Speciale, të paraqitur kundër aktgjykimit të ankimuar, nuk 

cekën shprehimisht bazat ankimore por vetëm konstatohen dispozitat ligjore të cilat 

parashohin bazat ankimore për kundërshtimin e ankesës, ndërsa shprehimisht ceket vetëm 

baza ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Mirëpo, 

edhe pse nuk thuhet shprehimisht nga përmbajtja e arsyetimit të ankesës, rezulton se 

aktgjykimi i ankimuar kundërshtohet edhe për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, ngase, në arsyetim menjëherë fillohet me konstatim se gjykata e shkallës 

së parë nuk ka bërë vlerësimin real të provave të proceduara në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, duke potencuar këtu, pra është fjala për pjesën liruese, ku përfshihen të gjitha 

veprat penale që kanë të bëjnë me incidentin e Shkupit, sidomos për gëzhojat e gjetura në 

vendin e ngjarjes, për të cilat është vërtetuar se i përkasin armës të cilën i akuzuari e ka 

përdorur edhe në rastin e dytë – pra, në incidentin e Tetovës, e që, gjithherë sipas 

pretendimeve ankimore, është vërtetuar edhe me provat materiale dhe atë sidomos me 

ekspertizën e balistikës, por përkundër të gjitha këtyre, gjykata e shkallës së parë, të 

akuzuarin L.J., e ka liruar nga akuza për të gjitha veprat penale që ndërlidhen me incidentin e 

Shkupit. Pastaj, më tutje në ankesë vazhdohet me paraqitjen e përmbajtjes së deklaratave të 

dëshmitarëve por edhe provave tjera e duke konstatuar kryesisht se të njëjtat gjykata e 

shkallës së parë, nuk i ka marrë parasysh por përkundër të gjitha provave në fjalë, të 

akuzuarin e liron nga akuza edhe për veprat tjera penale të përfshira në incidentin e Tetovës, 

duke aluduar kështu, në vlerësimin jo real të provave për çka edhe ka aprovuar konkludime 
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të gabuara gjykata e shkallës së parë. Pastaj, gjithherë sipas pretendimeve ankimore, 

potencohet se gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë parasysh se i akuzuari ka vepruar në 

bashkëkryerje, pra edhe me persona të tjerë, ngase, sipas gjykatës së shkallës së parë, 

përkitazi me bashkëkryerjen është dashur të sigurohen prova konkrete që të konstatohet se i 

akuzuari L.J., të ketë vepruar në marrëveshje edhe me persona të tjerë, gjegjësisht Xh.Sh., 

që të ketë pasur pra marrëveshje në mes tyre për ta sulmuar policinë, mirëpo duke pasur 

parasysh mënyrën por edhe vendin ku ka vepruar i akuzuari dhe persona të tjerë, atëherë 

nuk ka qenë e nevojshme që të kërkohen edhe prova tjera për ta vërtetuar se i akuzuari ka 

vepruar në bashkëkryerje edhe me persona të tjerë. Ndërsa, në ankesën e mbrojtësit të 

akuzuarit L.J., përkitazi me këtë bazë ankimore pretendohet se aktgjykimi është i përfshirë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 8 të 

KPK-së, ngase, aktgjykimi mbështetet në prova të papranueshme, duke aluduar kështu, në 

deklaratat e dëshmitarëve anonim, ku sipas pretendimeve ankimore aktgjykimi i ankimuar 

nuk guxon të mbështetet në këto deklarata pasi që identiteti i dëshmitarëve në fjalë nuk është 

i njohur për të akuzuarin e as mbrojtësin e tij, pastaj, pra gjithherë sipas pretendimeve 

ankimore, edhe nëse merren deklaratat në fjalë si prova të pranueshme atëherë duke pasur 

parasysh përmbajtjen e deklaratave, ku asnjëra nga to nuk janë në përputhshmëri përkitazi 

me faktet vendimtare por secila deklaratë dallon nga deklarata tjetër, atëherë deklaratat në 

fjalë nuk mund të vlerësohen si të besueshme, prandaj, edhe nuk mund të pranohet 

konstatimi i gjykatës së shkallës së parë, se në bazë të deklaratave në fjalë janë vërtetuar 

faktet vendimtare në këtë çështje penale – juridike. Përfundimisht, sipas pretendimeve 

ankimore të mbrojtësit të akuzuarit, tek i akuzuari kurrsesi nuk ka ekzistuar qëllimi që policët 

t’i privojë nga jeta, por të shtënat në drejtim të tyre janë bërë vetëm me qëllim të mbrojtjes 

dhe atë kryesisht derisa i akuzuari të gjejë mënyrën për t’i ikur incidentit në fjalë dhe ta 

shpëtojë veten, nga sulmi i papritur i policisë, por kurrsesi pra që t’i privojë nga jeta policët, 

për çka gjykata e shkallës së parë gjithashtu ka bërë edhe shkelje të ligjit penal në dëm të 

akuzuarit kur të njëjtin e ka shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rëndë në tentativë nga 

neni 147 par. 1 nën par. 10 dhe 11 e lidhur me nenin 20 të KPK-së.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore të cekura si më lartë 

janë të bazuara, por duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar edhe sipas detyrës zyrtare 

konform dispozitave të nenit 390 të KPPK-së, kjo gjykatë konstaton se aktgjykimi i ankimuar 

është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 

1 nën par. 12 e lidhur me nenin 370 par. 7 të KPK-së, ngase, dispozitivi i aktgjykimit, 

gjegjësisht figura e veprës penale e përshkruar në dispozitiv nuk përputhet me emërtimin 

ligjor të veprës penale, për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor, ngase derisa në dispozitiv 

të aktgjykimit, ku bëhet përshkrimi i fakteve dhe rrethanave që përbëjnë elementet e veprës 

penale për të cilën i akuzuari L.J. është shpallur fajtor, pra, për veprën penale vrasje e rëndë 

në tentativë nga neni 147 par. 1 nën par. 10 dhe 11 e lidhur me nenin 20 të KPK-së, nga 

përshkrimi i veprimeve inkriminuese të akuzuarit rezulton se në vendin nga ku është shtënë 

me armë zjarri në drejtim të policëve kanë ardhur shumë të shtëna dhe atë nga disa persona, 

pastaj, se në vendin e ngjarjes rezulton se kishin sulmuar edhe shumë persona të tjerë, ku 

përveç të tjera ceket edhe emri i personit tjetër pjesëmarrës në incidentin në fjalë, ndërsa, tek 

emërtimi ligjor i veprës penale, përkundër të gjitha fakteve dhe rrethanave të përshkruara në 

dispozitiv, konstatohet se kemi të bëjmë me vepër penale të vrasjes së rëndë në tentativë 

nga neni 147 par. 1 nën par. 10 dhe 11 e lidhur me nenin 20 të KPK-së, të kryera nga i 

akuzuari L.J. - pra jo në bashkëkryerje edhe me persona të tjerë, por të cilët shkruhet në 

dispozitiv të aktgjykimit përkitazi me këtë vepër penale. Pastaj dispozitivi i aktgjykimit për 

vepër penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 par. 1 nën par. 10 dhe 11 e lidhur me 

nenin 20 të KPK-së, për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor, në dispozitiv ku bëhet 
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përshkrimi i veprimeve inkriminuese të akuzuarit konstatohet se plagë të rënda trupore ka 

pësuar njëri nga policët, por nga një burim i paidentifikuar, që do të thotë se nuk dihet se 

kush ishte personi që ka shtënë në drejtim të viktimës, ndërsa, sikur që u tha më lartë, 

përkitazi me këtë është shpallur fajtor i akuzuari L.J., që do të thotë se dispozitivi, gjegjësisht 

përshkrimi faktik i dispozitivit është në kundërshtim të hapët me emërtimin ligjor të veprës 

penale por edhe me faktin se pikërisht i akuzuari L.J., ka qenë personi që ka shtënë në të 

dëmtuarit – policinë. Pra, tani dispozitivi për këtë pikë të aktgjykimit bëhet edhe më konfuz 

dhe juridikisht i pa qëndrueshëm ngase nga përshkrimi faktik i figurës së veprës penale, ku 

përfshihen veprimet inkriminuese të të akuzuarit L.J., nuk rezulton të jetë plotësisht e qartë 

se a ka shtënë i akuzuari L.J. në drejtim të policëve me qëllim që policët ti privojë nga jeta 

apo këtë e ka bërë, sikur që pretendohet në ankesë, vetëm për ti friguar policët dhe që të 

krijojë kushte për t iu shmangur arrestimit nga ana e policëve, sikur që edhe pretendon i 

akuzuari në mbrojtjen e tij. Kur jemi te dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar – pra për pjesën 

gjykuese, edhe dispozitivi përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim 

ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1, 2 dhe 3 të KPK-së, është i pa 

qartë, konfuz dhe juridikisht i pa qëndrueshëm, ngase, me dispozitat e nenit 362 të KPPK-së, 

parashihen format – llojet e aktgjykimit, ku pastaj me dispozitat në vijim sqarohet përmbajtja 

e secilës formë të aktgjykimit, ndërsa nga dispozitivi i aktgjykimit për këtë pikë – pra veprën 

penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga 

neni 328 par. 1, 2 dhe 3 të KPK-së, nuk rezulton të jetë e qartë se e a kemi të bëjmë me 

aktgjykim lirues, dënues apo refuzues, ngase në këtë pikë të aktgjykimit, janë përfshirë disa 

lloje të aktgjykimit, ku për par. 1 të nenit 328 konstatohet se vepra penale në fjalë sipas këtij 

paragrafi konsumohet me veprën penale në pikën 6 (mendohet në pikën 6 të aktakuzës), 

ndërsa për par. 3 të nenit 328, konstatohet se nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer 

veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë dhe pastaj, po në të njëjtin dispozitiv 

vazhdohet me konstatimin se për par. 2 të nenit 328, vepra penale në fjalë përfshihet në 

Ligjin për Amnisti të Kosovës dhe refuzohet aktakuza e Prokurorisë, mirëpo nga një 

përmbajtje e tillë e dispozitivit nuk rezulton të jetë e qartë se çka në të vërtetë ndodhi me 

veprën penale nga neni 328 par. 2 lidhur me par. 3 të KPK-së, pra kur bëhet fjalë për sasi të 

madhe të armëve. Dispozitivi, pastaj është në kundërshtim me vetë veten, ngase, për këtë 

vepër penale për të cilën i akuzuari është akuzuar me akuzë - pra, për veprën penale në fjalë 

nga neni 328 par. 1 të KPK-së, konstatohet se elementet e veprës penale në fjalë 

konsumohen në elementet e veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 147 par. 1 

nën par. 10 dhe 11 e lidhur me nenin 20 të KPK-së, ndërsa për par. 2, se vepra penale në 

fjalë është e përfshirë në Ligjin për Amnisti të Kosovës, mirëpo edhe këtu nga përshkrimi 

faktik i dispozitivit, rezulton se është fjala për një sasi të madhe të armëve dhe atë për një 

pistoletë të tipit “Tokare”, një pushkë gjysmë automatike, “Crvena Zastava – M.92”, një 

granatë-hedhës M G L e kalibrit 40 m.m, një pushkë tjetër gjysmë automatike e paidentifikuar 

e kalibrit 7.62 m.m, që do të thotë se sipas një dispozitivi të tillë rezulton se kemi të bëjmë me 

sasi të madhe të armëve e nuk është fjala vetëm për par. 2 të nenit 328, sikur që ka 

konstatuar gjykata e shkallës së parë, se vepra penale në fjalë është e përfshirë në Ligjin për 

Amnisti të Kosovës dhe ka refuzuar aktakuzën e prokurorisë. Dispozitivi në fjalë edhe për 

par. 3 të nenit 328 të KPK-së, është në kundërshtim me vetë veten, ngase, po në dispozitiv 

për këtë vepër penale konstatohet se nuk është vërtetuar me prova konkrete se i akuzuari ka 

kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par. 3 të KPK-së, ndërsa po në dispozitiv ku është përshkruar figura e 

veprës penale, konstatohet se është fjala për grup armësh, e që do të thotë që vepra penale 

në fjalë – pra e paraparë sipas par. 3 të nenit 328 të KPK-së, nuk përfshihet në Ligjin për 

Amnisti të Kosovës. 
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Po ashtu, përveç që dispozitivi është në kundërshtim me vetë veten sikur që u tha më 

lartë, dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është në kundërshtim edhe me arsyetimin dhe atë 

përveç për vepër penale të vrasjes së rëndë në tentativë neni 147 par. 1 nën par. 10 dhe 11 

e lidhur me nenin 20 të KPK-së, edhe për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim 

ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 1, 2 dhe 3 të KPK-së, pastaj për 

një pjesë të aktgjykimit të ankimuar, pra për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, 

posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par. 2 dhe 3 të KPK-së, pra 

për pjesën liruese në arsyetim nuk janë dhënë fare arsyerat për faktet vendimtare, pra se pse 

i akuzuari është liruar për këtë vepër penale.  

Kështu, në rastin konkret, arsyetimi bie në kundërshtim me dispozitivin ku në faqen 

15, pasusi 5 dhe 6, gjegjësisht numrin rendor 23 dhe 24 të faqes 18, konstatohet se “Xh.Sh., 

së bashku me të akuzuarin L.J., kanë sjellë në vendin e lartë cekur, së paku një duzinë 

armësh të paidentifikuara, në të cilat përfshihet një pistoletë e tipit “Tokarev”, me 256 fishekë, 

8 karikatorë, për pushkë automatike me total të fishekëve 180 copë, ndërsa, fishekë të tipit 

tjetër 54 copë, një granatë hedhës MGL-6 , një pushkë automatike të tipit “Crvena Zastava” 

një pushkë tjetër automatike të paidentifikuar dhe 6 granata”, që do të thotë se bëhet fjalë për 

një sasi të madhe të armëve, ndërsa në dispozitiv është konstatuar se nuk është provuar se 

kemi të bëjmë me sasi të madhe të armëve. Pastaj, menjëherë në vazhdim të pasusit të 6-të 

të faqes 18, konstatohet se “në kohën kur është përdorur arma (mendohet në të akuzuarin 

L.J.) dhe i ka poseduar armët tjera në bashkëkryerje me Xh.Sh., L.J. nuk ka pasur autorizim 

për armët në fjalë”, që do të thotë se tani në arsyetim konstatohet se i akuzuari vetë 

personalisht dhe së bashku edhe me Xh.Sh., kanë sjellë armët në fjalë, pa pasur autorizim 

për këtë, ndërsa në dispozitiv kur lirohet i akuzuari L.J., konstatohet se nuk është provuar se i 

akuzuari L.J., ka përdorur armë tjera përveç një revole, gjë që tani arsyetimi bëhet edhe më i 

paqartë e konfuz, ngase, kur vërtetohet se i akuzuari posedon sasi të madhe të armëve nuk 

kërkohet sipas par. 3 të nenit 328 të KPK-së, që gjithsesi edhe të përdoret arma në fjalë, 

ngase, në dispozitën e nenit 328 par. 3 të KPK-së, thuhet shprehimisht kush posedon sasi të 

madhe të armëve, prandaj, arsyetimi përveç që bie në kundërshtim me dispozitivin i njëjti tani 

bëhet i paqartë dhe konfuz dhe po ashtu, në kundërshtim edhe me vetëveten. Pastaj, 

arsyetimi bie në kundërshtim me dispozitivin ku në faqen 19 pasusi 1, konstatohet se i 

akuzuari L.J., së bashku me Xh.Sh., kanë shtënë me armë, ashtu sikurse është thënë edhe 

më lartë, që do të thotë se në arsyetim konstatohet se i akuzuari L.J., ka shtënë në 

bashkëkryerje edhe me Xh.Sh., kurse në dispozitiv i akuzuari L.J., shpallet fajtor për vepër 

penale që është kryer jo në bashkëkryerje me persona të tjerë. Arsyetimi bie në kundërshtim 

me dispozitivin edhe në faqen 27 pasusi 4, kur konstatohet se armët në fjalë një ditë më parë 

i kanë sjellë i akuzuari L.J., së bashku edhe me Xh.Sh., e që fakte në fjalë i vërtetojnë edhe 

dëshmitarët V.A. dhe F.S., ndërsa, në dispozitiv përkitazi me këtë konstatohet se i akuzuari 

L.J., nuk ka të bëjë asgjë me armët që janë gjetur në vendin e ngjarjes, shkelje këto pra të 

gjitha esenciale të dispozitave të procedurës penale të parapara sipas nenit 384 par. 1 nën. 

par. 12 të KPPK-së, e që domosdoshmërisht ndikojnë në anulimin e aktgjykimit të ankimuar 

për pjesën dënuese.  

Duke patur parasysh të cekurat si më lartë, përkitazi me shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, po ashtu qëndrojnë pretendimet ankimore edhe përkitazi 

me vërtetimin jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe të shkeljes së ligjit penal, 

ngase pa eliminimin e shkeljeve në fjalë, që u cekën si më lartë nuk mund të flitet për 

vërtetim të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike e as aplikim të drejtë të ligjit penal, për çka 

kjo gjykatë vendosi kjo çështje penalo-juridike të anulohet dhe ti kthehet shkallës së parë në 

rigjykim. 
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 Në rigjykim gjykata e shkallës së parë, duhet të veprojë sipas vërejtjeve të cekura të 

kësaj Gjykate, t’i eliminoj kundërthëniet e cekura, ti administroj edhe një herë të gjitha provat 

për zbardhjen e drejtë dhe të plotë të gjitha fakteve, pastaj pas administrimit të provave duhet 

që të njëjtat ti vlerësoj në pajtim me dispozitat e nenit 361 të KPPK dhe varësisht nga 

rezultati i vlerësimit të provave të nxjerren konkluzione të drejta dhe të ligjshme e që kanë 

mbështetje në prova të administruara, e pastaj të merret vendim përkatës i ligjshëm, por 

gjithherë duke patur parasysh edhe pretendimet tjera të cekura në ankesë. 

           Prokuroria Speciale e Kosovës, në ankesë përkitazi me pjesën liruese-pra për veprat 

penale për të cilat është liruar i akuzuari, e që kanë të bëjnë kryesisht me rastin e incidentit 

që ka ndodhur në Shkup, konsideron se aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale të cilat qëndrojnë në faktin se i njëjti nuk përmban arsyera 

të mjaftueshme për faktet vendimtare, gjegjësisht ato që janë dhënë, janë të pa qarta dhe në 

masë të konsiderueshme në kundërthënie, sidomos përkitazi me faktet vendimtare, e po 

ashtu të njëjtat arsyera janë në kundërshtim edhe me përmbajtjen e shkresave–provave të 

deponuara në këtë çështje penalo-juridike. Kështu gjithherë sipas pretendimeve ankimore 

theksohet se gjykata e shkallës së parë, nuk ka dhënë arsye të plota përkitazi me këtë 

çështje penalo-juridike, duke mos marr fare parasysh faktin se ditën kritike në incidentin e 

Shkupit është përdorur arma e njejtë e cila është përdorur nga i akuzuari L.J., edhe në 

incidentin e Tetovës, gjë që është vërtetuar përmes ekspertizës së balistikës, por edhe prova 

të tjera, për çka, gjykata e shkallës së parë edhe përkundër provave në fjalë të akuzuarin e 

liron nga akuza, përkitazi me këto vepra penale, për çka, gjithherë sipas pretendimeve 

ankimore, gjykata e shkallës së parë ka bërë edhe shkelje të ligjit penal në favor të akuzuarit. 

 Gjykata e Apelit, gjen se nuk qëndrojnë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale të cekura si më lartë, por as që ka shkelje të tjera të cilat kjo gjykatë i 

vëren sipas detyrës zyrtare, e që kishin me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit të shkallës së 

parë, përkitazi me pjesën liruese, gjegjësisht veprat penale të përfshira në incidentin e 

Shkupit.  

           Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se aktgjykimi i 

ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 

nën par.12 të KPPK-së, ngase aktgjykimi i ankimuar duke përfshirë edhe arsyetimin, është i 

qartë dhe konkret, po ashtu përmban arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante në 

këtë çështje penalo-juridike dhe gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të drejt dhe të plotë ka 

vërtetuar të gjitha faktet vendimtare dhe atë qasja ndaj fakteve vendimtare përveç që ka 

qenë e drejtë, objektive dhe e ligjshme, po ashtu ka mbështetje edhe në provat e proceduara 

në shqyrtimin gjyqësor, prandaj nuk qëndron pretendimi ankimor se të njëjtat nuk kanë 

mbështetje në provat e proceduara në seancën gjyqësore. Kështu në rastin konkret gjykata e 

shkallës së parë, vlerësimin e saj e ka bazuar, përveç mbrojtjes të akuzuarit, i cili në mënyrë 

kategorike e mohon kryerjen e veprës penale, ka marrë parasysh edhe provat tjera materiale 

në shkresat e lëndës, ku përveç që vërtetohet se ditën kritike në incidentin e Tetovës, është 

përdorur arma e tipit të njëjtë nga i akuzuari L.J., që është përdorur edhe në rastin e incidentit 

të Shkupit, por, me asnjë provë tjetër nuk është vërtetuar se pikërisht i akuzuari L.J., ka qenë 

personi që e ka përdorur armën në fjalë edhe në rastin e incidentit të Shkupit, prandaj, me të 

drejtë gjykata e shkallës së parë, ka konstatuar se me provat e proceduara e  në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer edhe veprat penale të përfshira 

në incidentin e rastit të Shkupit, ngase përveç pretendimit me aktakuzë dhe ankesë të 

prokurorisë, se i akuzuari ka kryer edhe veprat penale në fjalë, prokuroria nuk ka ofruar asnjë 

provë tjetër që do të vërtetoheshin elementet objektive dhe subjektive të veprave penale për 
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të cilat është akuzuar me aktakuzë i akuzuari L.J., për çka edhe pretendimet ankimore të 

Prokurorisë Speciale, se i akuzuari, është dashur të shpallet fajtor edhe për këto vepra 

penale, qartazi janë të pa bazuara e pa mbështetje në prova dhe në shkresa tjera të lëndës. 

       Për të akuzuarin L.J., duke patur parasysh se edhe më tutje qëndrojnë të gjitha bazat 

ligjore për paraburgim të parapara sipas dispozitave të nenit 281 të KPPK-së, edhe më tutje 

është vazhduar paraburgimi.  

       Nga çka u tha më lartë, e konformë dispozitës së nenit 401 dhe 402 të KPPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

                                              GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                             PAKR.nr.130/2016, me dt.30.08.2016 

 

Procesmbajtësi,                    Anëtarët e kolegjit,                        Kryetar i kolegjit,  

Shaqë Curri                        1.__________________                     Driton Muharremi 

                   Xhevdet Abazi, 

             2.___________________ 

          Have Haliti   


