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PAKR.nr.135/20 
 

 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 
 
 Gjykata e Apelit e  Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, në  kolegjin e përbërë 
nga gjyqtarët: Kreshnik Radoniqi - kryetar, Xhevdet Abazi dhe Abdullah Ahmeti, anëtarë, me 
pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Leonita Lajçi, procesmbajtëse, në çështjen penale 
kundër të akuzuarve B.T. nga Prishtina, për shkak të veprës penale përdorimi i armës apo mjetit 
të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPK-së, dhe të akuzuarve A.T., B.B., gjithashtu dhe 
Prishtina si dhe R.B. e B.B.2., të dy nga fsh. Besi, Komuna e Prishtinës, për shkak të veprës 
penale lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje nga neni 188 par. 1 nën par. 4 lidhur me nenin 31 
të KPRK-së, duke vendosur për ankesën e të akuzuarit B.T., av. Visar Haxhibeqiri, të paraqitur 
kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore - DKR në Prishtinë, PKR.nr.151/16 datë 06.02.2020, 
në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 390 par. 1 të  KPPK, më datë 
26.06.2020, mori këtë: 
 
 
 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  
 
 
 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit B.T., kurse, aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore - DKR në Prishtinë, PKR.nr.151/16 datë 06.02.2020, për të akuzuarin B.T., pra, për 
veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPK-së, 
vërtetohet. 

 
 Atgjykimi i Gjykatës Themelore - DKR në Prishtinë, PKR.nr.151/16 datë 06.02.2020, 
përkitazi me të akuzuarit A.T., R.B., B.B. dhe B.B.2., për veprën penale lëndim i lehtë trupor në 
bashkëkryerje nga neni 188 par. 1 nën par. 4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, pra, për pjesën 
refuzuese mbetet i paprekur. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 
 
 
 Gjykata Themelore – DKR në Prishtinë, me aktgjykimin, PKR.nr.151/16 datë 06.02.2020, 
e ka shpallur fajtor të akuzuarin B.T., për shkak të veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të 
rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPK-së, dhe për këtë vepër penale e ka gjykuar me dënim me 
burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari 
në kohëzgjatje prej 1 (një) vjet nuk kryen vepër tjetër penale si dhe dënim me gjobë në shumë 
prej 500 (pesëqind) €, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa, nëse i akuzuari refuzon ta paguajë dënimin me gjobë, 
atëherë, i njëjti do t’i zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që, një ditë burgim do t’i 
llogaritet në shumë prej 20 €.  
 

Të akuzuarin e ka obliguar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas 
llogarisë përfundimtare të gjykatës, ndërsa, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, të 
gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  
 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur: 
 
 Mbrojtësi i të akuzuari B.T., av. Visar Haxhibeqiri, për shkak të shkeljes esenciale të 
dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 
gjendjes faktike, dhe vendimit për dënim, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të  ndryshohet 
dhe i akuzuari të lirohet nga akuza e prokurorisë ose të anulohet dhe çështja të kthehet në 
rivendosje. 
 
 Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit e mbajti konform dispozitës së nenit 390 par. 1 të 
KPPK, për të cilën njoftoi Prokurorin e Apelit, të akuzuarin B.T. dhe mbrojtësin e tij av. Visar 
Haxhibeqiri.  Në seancën e kolegjit nuk ishin të pranishëm asnjëra nga palët edhe pse ishin të  
ftuar në mënyrë të rregullt, për çka, kjo gjykatë bazuar në dispozitat e nenit 390 par. 4 të KPPK-
së, seancën e kolegjit e mbajti pa prezencën e palëve.  
 

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA.nr.141/20 datë 29.04.2020, ka 
propozuar që ankesa e  të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar, ndërsa, aktgjykimi i ankimuar të 
vërtetohet.  
 
 Gjykata  e Apelit, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, studioi 
aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK dhe pasi vlerësoi 
pretendimet e cekura në ankesa, gjeti se: 
 
 Ankesa nuk është e bazuar. 
 
            Pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet esenciale te dispozitave të procedurës 
penale dhe gjetjet e gjykatës. 
 
 Në ankesën e paraqitur të mbrojtësit të akuzuarit B.T., av. Visar Haxhibeqiri, edhe pse 
shprehimisht nuk ceket baza ankimore, shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale, 
nga përmbajtja e arsyetimit rezulton se aktgjykimi i ankimuar kundërshtohet për të gjitha bazat 
ankimore, duke filluar nga shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të 
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkelje të ligjit penal dhe vendimit për dënim, ndërsa, 
përkitazi me bazën ankimore shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, me ankesë 
pretendohet se aktgjykimi i ankimuar nuk është përpiluar konform dispozitave të nenit 70 të 
KPPK-së, ngase, së pari, në dispozitiv janë cekur fakte dhe rrethana që nuk përkojnë me 
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elementet e veprës penale, për të cilën i akuzuari edhe është shpallur fajtor, pastaj, arsyet e 
dhëna për faktet vendimtare janë pa mbështetje në prova dhe shkresa të lëndës, sidomos, kur 
nuk është marrë parasysh deklarata e të akuzuarit, i cili e ka mohuar kryerjen e veprës penale 
duke u arsyetuar se nuk ka rënë ndesh me ligjin,  për çka, në deklaratën e tij të dhënë në polici 
në detaje e ka përshkruar ngjarjen se si ka ardhur deri tek konflikti fizik natën kritike por jo se 
edhe është përdorur arma apo që edhe i njëjti ka poseduar armë natën kritike, fakte këto dhe 
rrethana të përshkruara si në dispozitiv e që nuk vërtetohen as nga dëshmitarët, mirëpo, gjykata 
e shkallës së parë, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat procedurale të KPPK-së, i ka 
marr parasysh deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në polici, por jo edhe ato të dhëna në 
seancën e shqyrtimit gjyqësor, ku nga deklaratat në fjalë nuk vërtetohet se i akuzuari ka kryer 
veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë. Po ashtu, gjykata e shkallës së parë, ka bërë 
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, ngase, nuk merr fare parasysh deklaratat 
e dëshmitarëve të cilët deklarojnë në kundërshtim me atë që është thënë në dispozitiv, pra, 
pjesën e deklaratave që e kundërshtojnë një gjë të tillë, por, bazohet vetëm në atë pjesën e 
deklaratës që është në kundërshtim me atë që u tha më lartë, pra, e merr parasysh pjesën e 
deklaratave të dhëna në polici, ku shpjegohet në tërësi ngjarja që ka ndodhur natën kritike, 
gjegjësisht, se si ka ardhur deri tek konflikti fizik, por jo edhe pjesën ku nuk vërtetohet se është 
përdorur armë apo edhe se ka poseduar armë natën kritike i akuzuari, mirëpo, përkundër të 
gjitha këtyre kundërthënieve, gjykata konstaton se ka vërtetuar gjendjen faktike dhe e ka shpallur 
fajtor të akuzuarin, prandaj, edhe propozon që të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe i akuzuari 
të lirohet nga akuza e prokurorisë apo edhe çështja të kthehet në rivendosje. 
 
  Gjykata e Apelit, gjen se pretendimet ankimore të cekura si më lartë nuk qëndrojnë, 
ngase, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 
të pretenduara në ankesë e as shkelje tjera të cilat kjo gjykatë i shqyrton edhe  sipas detyrës 
zyrtare, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar 
është i qartë, konkret, nuk përmban kundërthënie me vetë - veten, e as me arsyetimin e tij, 
ngase, gjykata e shkallës së parë, në dispozitiv ka paraqitur të gjitha faktet dhe rrethanat që 
përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën i akuzuari edhe është shpallur fajtor, pra, nga 
përmbajtja e dispozitivit pa dyshim që rezulton se kemi të bëjmë me vepër penale përdorimi i 
armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPK-së, që do të thotë se në dispozitivin e  
aktgjykimit të ankimuar janë përshkruar të gjitha veprimet inkriminuese të akuzuarit që përbëjnë 
elementet e veprës penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të 
KPK-së, që nënkupton se i akuzuari është shpallur fajtor për faktin se gjatë përleshjes fizike që 
ka ndodhur në kafene në mes të akuzuarit dhe personave të tjerë, i njëjti ka përdorur edhe 
armën edhe atë duke e nxjerrë nga brezi dhe iu është drejtuar të pranishmëve me kërcënim se 
do t’i vras, ku pastaj, është larguar nga vendi i ngjarjes, veprime këto inkriminuese në të cilat 
plotësohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale përdorimi i armës apo 
mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPK-së, prandaj nuk qëndron pretendimi ankimor se 
dispozitivi nuk është përpiluar konform dispozitave të nenit 370 par. 7  e lidhur me dispozitat e 
nenit 365 të KPPK-së. Po ashtu, përkitazi me faktet dhe rrethanat e përshkruara në dispozitiv 
edhe në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar janë dhënë arsye të mjaftueshme faktike dhe 
juridike, të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë, duke vënë në dukje se cilat fakte dhe për çfarë 
arsyesh i merr si të provuara ose të pa provuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore 
konform dispozitave të nenit 370 par.7 të KPPK. Gjykata e shkallës së parë, ka bërë vlerësimin 
dhe analizën e të gjitha provave të proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke i paraqitur lidhur 
me këto përfundimet e veta, të cilat si të drejta e të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë. Kështu, 
në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, përkitazi me faktet vendimtare, përveç mbrojtjes së 
të akuzuarit, i cili në mbrojtjen e tij nuk i ka mohuar faktet dhe rrethanat që janë përshkruar më 
detajisht edhe në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, pra, se i njëjti pasi kishte dalë nga burgu 
natën kritike kishte vendosur për ta festuar së bashku me shokët e tij, ku në ndërkohë pas 
përdorimit edhe të pijeve alkoolike ka ardhur deri tek konflikti fizik në mes të akuzuarit dhe të 
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pranishmëve tjerë në kafene, ku ka pasur edhe rrahje, ka marrë parasysh edhe deklaratat e 
dëshmitarëve G G, L.H, S. H. dhe B. P., deklarata këto të gjitha nga të cilat është vërtetuar se 
natën kritike ka ardhur deri tek konflikti fizik dhe se ka pasur edhe përdorim të armës dhe këtë e 
ka bërë pikërisht i akuzuari B.T., faktet këto dhe rrethana që kanë mbështetje në provat materiale 
në shkresa të lëndës, si raportin mjekësor për të dëmtuarin, prova të gjitha këto nga të cilat 
gjykata e shkallës së parë, edhe ka aprovuar konkludimet e saja përkitazi me faktet vendimtare 
në këtë çështje penale-juridike. Gjithashtu, kjo gjykatë pati parasysh edhe pretendimet ankimore 
përkitazi me deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në fazat e mëhershme të procedurës në këtë 
çështje penalo-juridike, mirëpo, të njëjtat i vlerëson si të pa bazuara dhe të pa argumentuara, 
ngase, gjykata e shkallës së parë, ka marr parasysh të gjitha deklaratat e dëshmitarëve që janë 
proceduar konform dispozitave procedurale të parapara për marrjen në pyetje sipas KPPK-së, 
prandaj, se cilës deklarate do t’i falet besimi është vlerësim i gjykatës, sidomos kur e njëjta ka 
marrë parasysh të gjitha deklaratat e pastaj edhe ka aprovuar konkludimet e saja, ndërsa, për 
këtë gjykatë, e rëndësishme është që deklaratat në të cilat është bazuar aktgjykimi të jenë prova 
të pranueshme, gjë që, edhe nuk ka ndodhur në rastin konkret, pra, të gjitha deklaratat e 
dëshmitarëve janë prova të pranueshme.  
 Prandaj, edhe në këtë drejtim nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se arsyetimi i aktgjykimit të 
ankimuar nuk ka mbështetje në provat e proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor, për çka, 
kjo gjykatë konstaton se aktgjykimi i ankimuar nuk është i përfshirë me shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 12 të KPPK-së, sikur që 
pretendohet në ankesë. 
 
  Pretendimet ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 
faktike, shkelje të ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës.  
 

Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, me 
ankesë, në esencë kontestohet vetëm mënyra e vlerësimit të provave të proceduara gjatë 
shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë, si dhe konkludimet të cilat ajo i ka 
nxjerrë të bazë të provave të proceduara. Pretendohet se provat janë vlerësuar në mënyrë të 
gabuar dhe të njëanshme, prandaj edhe përfundimet kanë pasuar të gabuara, pa mbështetje në 
prova, kjo për arsye se gjykata e shkallës së parë ka marrë parasysh vetëm deklaratat e 
dëshmitarëve të dhëna në polici, por jo edhe ato në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ku asnjëri 
nga dëshmitarët në fjalë nuk e vërtetojnë se i akuzuari ka përdorur armë natën kritike, për çka 
gjykata e shkallës së parë, gjithherë sipas pretendimeve ankimore, ka bërë edhe shkelje të ligjit 
penal kur të akuzuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale si në dispozitiv të aktgjykimit të 
ankimuar. 

 
Gjykata e Apelit, konstaton, se edhe përkitazi me ketë bazë ankimore nuk qëndrojnë 

pretendimet e cekura si me lartë, ngase, me pa mëdyshje, pra, edhe nga vetë mbrojtja e të 
akuzuarit, gjykata e shkalles së parë, ka vërtetuar faktet dhe rrethanat e përshkruara më 
detajisht si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar dhe atë se i akuzuari personalisht ka marrë 
pjesë në konfliktin fizik që ka ndodhur natën kritike në kafene ku pastaj, ka pasur rrahje në mes 
tyre, i cili pra, i akuzuari edhe ka tentuar që ta qetësojë situatën, kurse në deklaratën e dhënë më 
herët në prokurori, nuk e ka kontestuar që të pranishmëve iu është drejtuar me fjalët “uluni aty se 
iu vras të gjithëve”, fakte këto dhe rrethana që janë vërtetuar pastaj edhe nga deklaratat e 
dëshmitarëve G. G., L.H., S. H. dhe B. P.,  ku nga dëshmitarët në fjalë, gjegjësisht, nga 
deklaratat e tyre të dhëna në polici është vërtetuar se natën kritike është përdorur edhe arma 
dhe atë nga vetë i akuzuari B.T., fakte këto dhe rrethana që kanë mbështetje edhe në provat 
materiale në shkresa të lëndës, si raporti mjekësor për të dëmtuarin, foto dokumentacioni por 
edhe shkresat tjera në lëndë.   
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Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e lartë cekura, si dhe rrethanat dhe 
arsyet më detajisht të theksuara në aktgjykimin e ankimuar, rezulton se konkludimi i gjykatës së 
shkallës së parë, se i akuzuari B.T., ka kryer veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të 
rrezikshëm nga neni 375 par. 2 të KPK-së, është i drejtë dhe se në mënyrë të padyshimtë është 
vërtetuar se i akuzuari ka ndërmarrë veprimet inkriminuese të cilat përbëjnë tiparet e veprës 
penale për të cilën edhe është akuzuar dhe është shpallur fajtor, prandaj, nuk qëndrojnë 
pretendimet ankimore se është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, sikur që pretendon 
mbrojtësi i të akuzuarit.    
 
 Pretendimet ankimore përkitazi me vendimin për sanksionin penal. 
 
  Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit, gjen se 
pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit, nuk janë të bazuara.  
 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, përkitazi me këtë bazë ankimore, nuk theksohet 
asgjë shprehimisht, mirëpo, duke pasur parasysh se tek bazat tjera ankimore pretendohet se i 
akuzuari nuk ka kryer veprën penale që me aktakuzë është akuzuar dhe se pretendon se i njëjti 
duhet të lirohet, atëherë, përkitazi me vendimin për dënim nuk është deklaruar fare në drejtim të 
potencimit të rrethanave tjera lehtësuese që do të ndikonin në shqiptimin e dënimit më të butë se 
sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë.  
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh se në ankesën e paraqitur 
nga mbrojtësi i të akuzuarit nuk janë theksuar rrethana tjera lehtësuese të cilat kishin me pasur 
ndikim të drejtë për drejtë në lartësinë e dënimit, atëherë, kjo gjykatë konsideron se në pranin e 
rrethanave të konstatuara dhe vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë, të cilat në mënyrë të 
drejtë dhe të plotë janë konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e 
llojit dhe lartësisë së dënimit, sikurse edhe parashihet me dispozitat e nenit 73 të KPK-së, kështu 
që në rastin konkret rrethanat e konstatuara dhe vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë, janë 
të pranueshme edhe për këtë gjykatë, çka edhe pikërisht si rezultat i rrethanave në fjalë të 
akuzuarit edhe i është shqiptuar dënim i kushtëzuar, pra, si në dispozitiv të aktgjykimit të 
ankimuar, duke vlerësuar se në rastin konkret edhe kërcënimi me dënim është i mjaftueshëm për 
risocializimin e të akuzuarit.  
 

Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha këto rrethana, rrethanat e cekura me aktgjykimin 
e ankimuar, rrethanat e rastit konkret, pastaj, natyrën dhe llojin e veprës penale, atëherë, 
rezulton se dënimi i shqiptuar të akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë, është i drejtë dhe i 
ligjshëm dhe në harmoni me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe me 
shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, po ashtu, dënimi është edhe në funksion të 
preventivës gjeneralë dhe asaj individuale dhe se me dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i 
dënimit i paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPK-së.  
  
 Nga sa u tha më lartë, e konformë dispozitës së nenit 403 të KPPK, u vendos si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
PAKR.nr.135/2020, më 26.06.2020 

 
Procesmbajtëse,                               Anëtarët e kolegjit,                            Kryetar i  kolegjit,  
Leonita Lajçi                                                                                   Kreshnik Radoniqi 

1   Xhevdet Abazi 
 

2. Abdullah Ahmeti           
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