
                            
 

 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

PAKR.nr.143/2020 
 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 

 
 Gjykata e Apelit e  Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, në  kolegjin e përbërë nga 
gjyqtarët: Hashim Çollaku - kryetar, Xhevdet Abazi dhe Abdullah Ahmeti, anëtarë, me pjesëmarrjen e 
bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit 
V.D. nga fsh. ..., Komuna e Fushë Kosovës, për shkak të veprave penale vrasje e rëndë në tentative nga 
neni 179 par.1 nën par 5, 8 dhe 11 e lidhur me nenin 28 të KPK-së , asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë 
nga neni 333 par 1 të KPK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, duke vendosur sipas ankesave të Prokurorisë 
Themelore - DKR në Prishtinë, përfaqësuesit të autorizuar të palëve të dëmtuara av. B.T. dhe mbrojtësit 
të akuzuarit av. Rr.K., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore - DKR në Prishtinë, 
PKR.nr.381/17, të datës 12.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 390 
par. 1 të  KPPK, më datë 11.12.2020, mori këtë: 
 
 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 

 
 
 Refuzohen si të pabazuar ankesat e Prokurorisë Themelore - DKR në Prishtinë dhe mbrojtësit të 
akuzuarit V.D., ndërsa, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, PKR.nr.381/17, të datës 
12.02.2019, përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, për të akuzuarin V.D., vërtetohet. 
 
             Me aprovimin e ankesës të prokurorisë dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, por 
edhe sipas detyrës zyrtare, anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore- PKR.nr.381/17, në Prishtinë të 
datës 12.02.2019, përkitazi me veprat penale: shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 të 
KPK-së, dhe veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, për të 
akuzuarin V.D., dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje. 
 
            Ankesa e përfaqësuesit të autorizuar te palës së dëmtuar për vendimin për dënim, hudhet si e pa 
lejuar. 
 
           Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit V.D., për vendimin për dënim, për veprën penale shkaktimi i 
rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, tani për tani është jo lendore. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 
 Gjykata Themelore - DKR në Prishtinë, me aktgjykimin PKR.nr.381/17, të datës 12.02.2019, e ka 
shpallur fajtorë të akuzuarin V.D., për shkak të veprave penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga 
neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, dhe e ka gjykuar për veprën e parë 
penale me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 8 (tetë) muaj si dhe për veprën e dytë 
penale me dënim me gjobë në shumë prej 1.000 (një mijë) €, dhe me aplikimin e dizpozitave për 
shqiptimin e dënimit për veprat penale në bashkim bazuar në dizpozitat e nenit 80 të KPK-së, e ka 
gjykuar me denim unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vjet e 6 (gjashtë) muaj dhe dënim me gjobë 
në shumë prej 1.000 (njëmijë) €, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 
datës 06.09.2017 e deri më datën 06.10.2017 si dhe në arrest shtëpiak prej dt. 06.10.2017 deri më dt. 
06.12.2017, 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 ti 
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 të paguajë shumën prej 100 €, si dhe 
në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit shumën prej 50 €, të gjitha këto në afat prej 15 
ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.   
 
 Të dëmtuarit A.F.1 dhe A.F.2., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, i ka udhëzuar në 
procedurë kontestimore. 
 
             Me aktgjykimin e ankimuar,bazuar në dispozitat e nenit 363 par. 1 nën par. 3 të KPK-së, është 
refuzuar akuza e prokurorisë kundër të akuzuarit V.D. ,për shkakë të veprës penale asgjësimi apo 
dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, me arsyetim se veprimet inkriminuese të akuzuarit për 
këtë vepër penale janë konsumuar në veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 
par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së. 
   

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesa kanë paraqitur: 
 
 Prokuroria Themelore - DKR në Prishtinë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 
procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, 
përkitazi me veprat penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të 
KPK-së, dhe veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, me 
propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, ashtu që i akuzuari të shpallet fajtor sipas kualifikimit 
juridik në aktakuzë dhe t’iu shqiptojë dënime adekuate me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit 
ose aktgjykimi i ankimuar përkitazi me këto dy vepra penale të anulohet dhe çështja të kthehet në 
rigjykim dhe vendosje. 
 
               Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, av. B.T., për shkak të vendimit për dënim dhe për 
shpenzimet procedurale, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit t’i 
shqiptohet dënim më i ashpër, e po ashtu, të vendoset edhe për shpenzimet procedurale. 
 
             Mbrojtësi i të akuzuarit V.D. ,av.  Rr.K., për shkakë të vendimit për dënim, me propozim që 
aktgjykimi i ankimur te ndryshohet dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim më i butë sesa i ka shqiptuar 
gjykata e shkallës së parë. 
  



 3 

 Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit e mbajti konformë dispozitës së nenit 390 par.1 të KPPK, 
për të cilën njoftoi Prokurorin e Apelit, të dëmtuarit, përfaqësuesin e autorizuar të dëmtuarve, të 
akuzuarin dhe mbrojtësin e tij. Në seancën e kolegjit ishin të pranishëm, i dëmtuari A.F.1 , përfaqësuesi i 
autorizuar i palës së dëmtuar av. B.T., i akuzuari V.D. dhe mbrojtësi i të akuzuarit av. Rr.K., ndërsa, edhe 
pse të ftuar në mënyrë të rregullt nuk prezantuan Prokuroria e Apelit e as i dëmtuari A.F.2. Në seancën e 
kolegjit, përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, pasi më parë sqaroi disa nga pretendimet 
ankimore, ngeli pranë propozimit si në ankesë, ndërsa mbrojtësi i të akuzuarit, po ashtu, pasi bëri 
elaborimin e pretendimeve ankimore përkitazi me vendimin për dënim, propozoi ndryshimin e aktgjykimit 
të ankimuar dhe shqiptimin e një dënimi më të butë për të akuzuarin, të cilin e përkrahu edhe i akuzuari 
V.D..  
 
 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/I.nr.146/2020, të dt. 15.05.2020, ka 
propozuar që të aprovohet ankesa e prokurorisë dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, 
ashtu që, aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe vendosje.    
 
 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: 
  

Ankesat  e prokurorisë dhe e mbrojtësit së të akuzuarit, për vendimin për dënim, për veprën 
penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-
së, nuk janë të bazuara, ndërsa ankesa e prokurorisë përkitazi me veprën penale shkaktimi i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së dhe asgjësimi apo dëmtimi  i pasurisë nga 
neni 333 par. 1 të KPK-së, dhe ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar përkitazi me 
vendimin për shpenzimet procedurale, janë të bazuara. 

 
Pretendimet ankimore përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, dhe gjetjet e gjykatës. 
 
Me ankesa aktgjykimi i shkallës së parë, përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të pautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, nuk ankimohet për shkakë të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata  e Apelit, të njëjtin sipas 
detyrës zyrtare e shqyrtoi edhe në këtë aspekt konform dispozitës së nenit 394 të KPPK-së, dhe 
konstatoi se i njëjti nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, e as shkelje të 
ligjit penal në dëm të akuzuarit,  të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij.  

 
Po ashtu, as gjendja e fakteve, përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose 

posedim të pautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj 
gjykate, ngase, as me ankesë nuk është kontestuar, pasi që edhe ashtu i akuzuari në seancën e 
shqyrtimit fillestar e ka pranuar fajësinë, që do të thotë se nuk ka të drejtë ankese në këtë drejtim, 
prandaj, aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve ankimor përkitazi me 
sanksionin penalo-juridik. 

 
 Pretendimet ankimore përkitazi me vendimin për dënim, përkitazi me veprën penale mbajtja në 
pronësi, kontrollë ose posedim të pautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, dhe gjetjet e 
gjykatës. 
 

Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënim, Gjykata e Apelit, gjen se 
pretendimet ankimore të prokurorisë dhe mbrojtësit të akuzuarit, përkitazi me këtë bazë ankimore për 
veprën penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 
të KPK-së, nuk qëndrojnë. Me ankesën e prokurorisë përkitazi me këtë bazë ankimore nuk thuhet asnjë 
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fjalë e vetme, por vetëm propozohet që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe çështja të kthehet në 
rivendosje, ndërsa, në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit V.D., av. Rr.K. , përkitazi me këtë bazë 
ankimore nuk theksohet asnjë fjalë në drejtim të veprës penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim 
të pautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, por vetëm në mënyrë te përgjithësuar e 
kundërshton vendimin për dënim për të gjitha veprat penale, për të cilat i akuzuari V.D., është shpallur 
fajtor, duke konstatuar se gjykata e shkallës së parë, gjatë caktimit të dënimit vetëm i ka numëruar 
rrethanat lehtësusese dhe rënduese, por, të njëjtat nuk i ka vlerësuar në mënyrë te drejtë, ngase, sikur të 
vlerësoheshin realisht atëherë edhe dënimi do të ishte shumë më i butë, për çka, gjykatës i propozon 
ndryshimn e aktgjykimit të ankimuar dhe të akuzuarit ti shqiptojë dënim më të butë se sa që ka shqiptuar 
gjykata e shkallës së parë. 
 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh rrethanat e vërtetuara e në të cilat 
është bazuar gjykata e shkalles së parë, me rastin e shqiptimin të dënimit të akuzuarit për veprën e kryer 
penale e në të cilat thirren në arsyetimin e aktgjykimit, e duke i vlerësuar të njëjtat - pra, rrethanat në fjalë 
përkitazi me pretendimet ankimore, kjo gjykatë i gjen si të pa bazuara pretendimet ankimore të  
prokurorisë dhe mbrojtësit të akuzuarit, se ka vend për shqiptimin e dënimit me të ashpër gjegjësisht më 
të butë ,  se sa dënimet që i ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë. 
 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqiptimit të 
dënimit të akuzuarit në mënyrë të plotë dhe gjithë përfshirëse ka vlerësuar të gjitha rrethanat ashtu sikur 
që parashihen me dispozitat e nenit 74 të KPK-së, ku si rrethana lehtësuese për të akuzuarin ka marrë, 
pranimin e fajësisë, pendimin e sinqertë për veprimin inkriminuese dhe keqardhjen e shprehur si dhe 
moshën e mesme të akuzuarit, se më parë nuk ka qenë i dënuar, ndërsa, rrethana rënduese ka gjetur 
mënyrën e kryerjes së veprës penale si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, 
mënyrën dhe vendin e kryerjes së veprës penale dhe pasojën e shkaktuar në rastin konkret dhe në 
praninë e rrethanave lehtësuese dhe rënduese të konstatuara dhe të vlerësuara gjykata e shkallës së 
parë, të akuzuarit i ka shqiptuar dënim si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, gjë që, mënyrën e 
vlerësimit të rrethanave nga gjykata e shkallës së parë, në tërësi e aprovon edhe kjo gjykatë e sidomos  
kur të akuzuarit  i ka shqiptuar  dënim me gjobë. Prandaj, duke pasur parasysh të cekurat si më lartë, 
pretendimet e theksuara në ankesë nga prokuroria por edhe  mbrojtësi i të akuzuarit, nuk janë të asaj 
natyre që do të ndikonin në ashpërsimin, gjegjësisht zvogëlimin e mëtutjeshëm të dënimit, ngase, edhe 
ashtu as prokuroria  e as mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë nuk kanë  cekur asnjë rrethanë të vetme 
rënduese apo lehtësuese që do të ndikonte në ashpërsimin gjegjësisht zbutjen e mëtutjeshme të të 
dënimit, për çka, konsiderojmë se dënimi i shqiptuar të akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë, dhe atë 
në dënim me gjobë, është i drejtë dhe i ligjshëm, ngase, është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë 
penale të akuzuarit, intensitetin e rrezikshmërisë së veprës penale, e po ashtu, është në funksion të 
preventivës gjenerale dhe individuale. Prandaj, duke pasur parasysh rrethanat e cekura më lartë, 
rrethanat e rastit konkret, rrethanat në të cilat është zhvilluar ngjarja kritike, rezulton se me dënimin e 
shqiptuar të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitat e nenit 41 të  KPK-së.  
  

Pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, 
përkitazi me veprat penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të 
KPk-së dhe asgjësimi apo dëmtimi I pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së dhe gjetjet e gjykatës. 

 
Me ankesën e prokurorisë, përkitazi me këtë bazë ankimore, pra, për veprën penale shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, dhe veprën penale asgjësimi 
apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, pretendohet se gjykata e shkallës së parë, ka bërë 
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale kur për të akuzuarin V.D., ka bërë ricilësimin e 
veprës penale nga vrasje e rëndë në tentative nga neni 179 par. 1 nën par. 5 , 8 dhe 11 lidhur me nenin 
28 të KPK-së, në vepër penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 
të KPK-së, ngase, përkitazi me këtë nuk ka arritur që në arsyetim të jap arsyera të mjaftueshme dhe të 
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bindshme përkitazi me faktet vendimtare në këtë çështje penale-juridike, që kanë të bëjnë, me 
ricilësimin e veprës penale për të akuzuarin V.D. si dhe lirimin e të akuzuarit në fjalë për veprën penale 
asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së.  Kështu, gjithherë sipas pretendimeve 
ankimore, në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë, ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par.12 të KPPK-së, kur ka bërë ricilësimin e veprës penale 
pasi që nuk ka marrë fare parasyshë faktet dhe rrethanat ,se i akuzuari V.D. tentoi që ti privojë nga jeta 
tani të dëmtuarit Ardian dhe A.F.2, duke shtënë me revole në drejtim të të dëmtuareve në fjalë, mirëpo, ai 
nuk arriti ta realizoi dashjen e tij për faktin se dëshmitarët- vëllezërit e tij, Halil Dumani, Riza Dumani dhe 
nipi i tij Ilir Dumani e penguan të akuzuarin njëjtin që ta realizojë dashjen, duke ia hequr kështu armen 
nga dora, e cila i ra në tokë, por i akuzuari sërish arriti ta marrë armën nga toka dhe pastaj qëllon në të 
dëmtuarit dhe atë dy herë radhazi në drejtim te veturës ku ishin te dëmtuarit duke u larguar nga vendi i 
ngjarjes me automjetin e tyre. Pastaj, çka, është edhe më e pa kuptueshme,  duke pasur parasysh 
zhvillimin e ngjarjes, gjykata e shkallës së parë, pa asnjë bazë ligjore ,veprimet e të akuzuarit i cilëson si 
shkaktim i rrezikut të përgjithshem nga pakujdesia, kur dihet se i akuzuari ka shtënë me armë në drejtim 
të të dëmtuarve me dashje dhe të vetmin qëllim t’i privojë nga jeta, por, përkundër kësaj, të akuzuarin e 
shpall fajtorë për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 
të KPK-së. Arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 12 të KPPK-së, edhe përkitazi me veprën penale 
asgjësimi apo dëmtimi i  pasurisë nga neni 333 par 1. të KPK-së, ngase, derisa ka pasur prova të 
mjaftueshme për ta shpallur fajtor të akuzuarin, gjykata e shkallës së parë, konstaton se veprimet 
inkriminuese në fjalë përkitazi me këtë vepër penale janë konsumuar në veprën penale shkaktimi i 
rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, për të cilën i akuzuari V.D. veç 
është shpallur fajtorë, për çka, me vetë faktin që ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, 
gjykata e shkallës së parë, ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 380 
par. 1 nën par. 12 të KPPK-së, për çka, edhe propozon anulimin e aktgjykimit të ankimuar përkitazi me 
këto dy vepra penale dhe kthimin e çështjes në rivendosje. 

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrojnë pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, për veprat penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga 
neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së dhe asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të 
KPK-së, por, duke vepruar edhe sipas detyrës zyrtare aktgjykimi i ankimuar, për këto dy vepra penale 
duhet anuluar ngase i njëjti është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurave penale 
nga nenin 384 par. 1 nën para 12 të KPK-së, ngase, dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar përkitazi me 
vepren penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, nuk 
është përpiluar konform dispozitave të nenit 370 par. 7 e lidhur me nenin 365 të KPPK-së, ngase, 
emërtimi ligjor i veprës penale përkitazi me vepren penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 
365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, nuk përputhet me përmbajtjen e dispozitivit, gjegjësisht, figurën e 
veprës penale të paraqitur në dispozitiv, pastaj, të njëjtit - pra arsyetimit  përkitazi me këtë vepër penale 
por edhe për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së,  i mungojnë 
arsyerat për faktet vendimtare, ndërsa, ato që janë dhënë janë në kundërshtim të plotë me provat dhe 
shkresat tjera në lëndë, shkelje këto që kushtëzuan edhe anulimin e aktgjykimit të ankimuar përkitazi me 
veprat penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së dhe 
veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së. 

 
Kështu, në rastin konkret dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar përkitazi me veprën penale 

shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, është kundërthënës 
me vetë veten ngase, nga përmbajtja e dispozitivit të aktgjykimit nuk është e qartë se a është fjala për 
vepër penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 të KPK-së, që i vehet në barrë të 
akuzuarit apo është fjala për vepër penale të shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e 
lidhur me par. 1 të KPK-së, kjo, për arsye se në përshkrimin e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar janë 
paraqitur veprimet inkriminuese të akuzuarit që përbëjnë figurën e veprës penale, nga të cilat rezulton se 
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i akuzuari ka kryer veprën penale në fjalë me dashje - pra, me dashje eventuale, mirëpo, tek emërtimi 
ligjor i veprën penale në fjalë konstatohet se i akuzuari ka kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, që nënkupton se bëhet fjalë për vepër 
penale të kryer nga pakujdesia, që do të thotë se nga një përshkrim i tillë faktik në dispozitiv nuk është e 
qartë se i akuzuari a ka kryer veprën penale me dashje apo nga pakujdesia, gjë që, nga vetë përmbajtja 
e dispozitivit-pra, përshkrimit faktik i veprimeve inkriminuese që përbëjnë figurën e veprës penale, 
rezulton se nuk mund të bëhet fjalë për pakujdesi, sikur që me të drejtë pretendohet edhe nga prokuroria. 

 
Prandaj, nga një konfuzitet i tillë është e paqartë të kuptohet dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë, ngase, kur është fjala për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, që 
përfshihet në dispozitën e nenit 365 të KPPK-së, në par. 1, 2, 3 dhe 4 janë të parapara veprimet 
inkriminuese të kryesit të veprës penale që ndërmirren me dashje, ndërsa, në par. 6 të nenit në fjalë, janë 
të parapara veprimet inkriminuese të kryesit të veprës penale të kryera nga pakujdesia, që do të thotë se 
në rastin konkret duke pasur parasysh mënyrën e përshkrimit të veprimeve inkriminuese të akuzuarit të 
cilat përbëjnë figurën e veprës penale në fjalë, atëherë, nuk mund të flitet për pakujdesi, mirëpo, tek 
emërtimi ligjor i veprës penale konstatohet se vepra penale në fjalë është kryer nga pakujdesia, gjë që si 
të tillë dispozitivin e bënë të pa qartë, konfuz të pa kuptueshme, e që paraqet shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 12 e lidhur me nenin 365 të KPPK-së. 

 
Kur jemi tek dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar, të njëjtat shkelje esenciale të dispozitave të 

procedures penale gjykata e shkallës së pare, i ka bërë edhe përkitazi me veprën penale asgjësimi apo 
dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, ngase, vepra penale në fjalë kryhet me dashje, kurse, 
gjykata e shkallës së pare, e ka refuzuar akuzën e prokurorisë për këtë vepër penale, me konstatim se 
elementet e veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, janë 
konsumuar në veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të 
KPK-së, gjë që, tani dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar, përkitazi me këto dy vepra penale, bëhet më 
konfuz, ngase, sipas gjykatës së shkallës së parë, edhe vepra penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë 
nga neni 333 par. 1 të KPK-së, në rastin konkret është kryer nga pakujdesia, e që bie ndesh sërish me 
emërtimin ligjor të veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, ngase, 
sipas emërtimit ligjor në fjalë, nuk mund të flitet për pakujdesi sikur që ka konstatuar gjykata e shkallës së 
parë, por për veprën penale të kryer me dashje, ndërsa, Gjykata e shkallës së pare, e refuzon akuzën e 
prokurorisë me arsyetim se veprimet inkriminuese të akuzuarit janë konsumuar me figurën e veprës 
penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së. 

 
Prandaj, dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar përkitazi me veprat penale shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, dhe veprës penale asgjësimi apo dëmtimi 
i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, është i paqartë, konfuz dhe juridikisht i pa qëndrueshëm e që 
paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par. 12 të KPK-së, 
e që me të drejtë pretendohet edhe nga ankesa e prokurorisë. 

 
Përveç, shkeljeve esenciale të dispozitva të procedurës penale të cekura si më lartë, aktgjykimi i 

ankimuar është i përfshirë edhe me shkelje tjera esenciale të dispozitave të procedurës penale, përkitazi 
edhe me arsyerat për faktet vendimtare, për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 
365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, ngase, arsyet e dhëna  janë kontradiktore dhe pa mbështetje në 
provat dhe shkresat e lëndës, por, edhe në kundërshtim me vetë veten dhe atë si ato të dhëna për 
veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, edhe 
ato të dhëna për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, e që 
arsyerat e dhëna për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së, 
bien në kundërshtim, sidomos, me arsyet e dhëna për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm 
nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, ngase, edhe për njërën edhe për tjetrën vepër penale, 
gjykata e shkallës së parë, konkludon se janë kryer nga pakujdesia, gjë që, përveç, që nuk rezulton një 
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gjë e tillë nga provat dhe shkresat tjera në lëndë, për veprën e dytë penale kjo nuk është e mundshme 
të ndodhë as sipas figures së veprës penale të paraparë me dispozitat e nenit 333 par. 1 të KPK-së.  

 
 Kështu, në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar përkitazi me faktet vendimtare, përkitazi me 

veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, në 
faqen 13 pasusi 2 të arsyetimit, në rreshtin e fundit të pasusit në fjalë, konstatohet se vepra penale në 
fjalë kryhet me dashje dhe nga pakujdesia, ndërsa, në vazhdim të faqes së njëjtë, pasusi 3, konstatohet 
se ”gjykata bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar në këtë rast penal gjeti se në veprimet inkriminuese të 
akuzuarit manifestohen të gjitha elementet qenësore si ato objektive dhe ato subjektive të veprës penale 
shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, dhe ……” që do të 
thotë se sipas konstatimit të gjykatës së shkallës së parë, në veprimet inkriminuese të akuzuarit 
përmbushen të gjitha elementet e veprës penale në fjalë, pra, veprës penale të kryer nga pakujdesia, 
mirëpo, nga përmbajtja e deklaratave të dëshmitarëve okular në vendin e ngjarjes, pastaj, deklarata e 
vetë mbrojtjes së të akuzuarit V.D., rezulton se veprimet inkriminuese në fjalë, nga I akuzuari nuk janë 
ndërmarrë nga pakujdesia, sikur që ka konstatuar gjykata e shkallës së pare. Pastaj, kur jemi tek 
arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar nëse shikohet me vëmendje përmbajtja e arsyetimit dhe atë sidomos 
në faqen 12 e 13 e pasusi 1, atëherë rezulton se arsyetimi, përveç, që është në kundërshtim me 
dispozitivin, i njëjti - pra, arsyetimi është në kundërshtim edhe me vetë veten, ngase, derisa në faqen 12 
dhe 13 pasusi 1 të arsyetimit, konstatohet se bëhet fjalë për veprën penale shkaktimi i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 365 par. 1 të KPK-së, në vijim të faqes 13 pasusi 2 konstatohet se vepra penale 
në fjalë mund të kryhet edhe nga pakujdesia, kurse, në pasusin 3 të faqes 13, tani konstatohet se bëhet 
fjalë për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-
së, që do të thotë se i akuzuari ka kryer veprën penale në fjalë nga pakujdesia dhe sërish në faqen e 
njëjtë-pra, 12 pasusi 4, gjykata e shkallës së pare, spjegon elementet e veprës penale shkaktimi i rrezikut 
të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 të KPK-së, dhe shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 
6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, duke konstatuar në arsyetimin e saj, se vepra penale në fjalë kryhet me 
dashje dhe nga pakujdesia, e që, tani për këtë gjykatë, mbetet e pa qartë se për cilën vepër penale është 
shpallur fajtor i akuzuari, pra, për vepër penale të kryer me dashje apo për veprën penale në fjalë të kryer 
nga pakujdesia.   

 
Duke pasur 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 që kjo çështje penale-juridike, të anulohet dhe çështja 
t’i kthehet shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje, kuptohet për veprat penale shkaktimi i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, dhe veprën penale asgjësimi apo dëmtimi 
i pasurisë nga neni 333 par. 1 të KPK-së.  

 
Po ashtu, qëndrojnë pretendimet ankimore të përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, 

përkitazi me vendimin për shpenzimet procedurale, ngase, gjykata e shkallës së pare, përkitazi me këtë 
nuk ka vendosur fare edhe përkundër paraqitjes së kërkesës në fjalë nga përfaqësuesi i autorizuar i 
palës së dëmtuar, që do të thotë se edhe në këtë drejtim, gjykata e shkallës sëparë, ka qenë e obliguar 
që të vendos në mënyrë meritore, e jo që të mos merr fare parasysh kërkesën e pales së dëmtuar për 
shpenzimet procedurale, për çka, edhe në këtë drejtim çështja në fjalë është kthyer në rivendosje. 

 
 Në rigjykim gjykata e shkallës së parë, duhet të veprojë në përputhshmëri me vërejtjet e cekura 
si më lartë, të administrojë edhe njëherë provat, të njëjtat t’i vlerësojë në kuptim të dispozitave të nenit 
361 të KPPK-së, dhe varësisht nga rezultati i vlerësimit të provave të aprovojë konkluzione të drejta dhe 
të ligjshme, pastaj, të marr vendim përkatës, kuptohet edhe dispozitivi të përpilohet conform dispozitave 
të nenit 365 të KPPK-së, e duke i pasur parasysh edhe pretendimet tjera ankimore të prokurorisë. 
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 Gjykata e Apelit, pati parasysh edhe ankesën e pales së dëmtuar, përkitazi me vendimin për 
denim për veprën penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 
374 par. 1 të KPK-së, por, bazuar në dispozitat e nenit 381 par. 3 të KPPK-së, të njëjtën, e hudhi si të 
palejuar, ngase, me dispozitat në fjalë parashihet se i dëmtuari mund të paraqesë ankesë ndaj 
aktgjykimit dhe atë vetëm për vendimin e gjykatës, lidhur me sanksionet penale dhe atë për veprat 
penale që përfshihen në kapitujt; kundër jetës dhe trupit, kundër integritetit seksual dhe kundër sigurisë 
së trafikut publik si dhe tek vendimet mbi shpenzimet e procedurës penale, e që në rastin konkret bëhet 
fjalë për veprat penale mbajtja në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 
par. 1 të KPK-së, e që nuk përfshihet, në kapitujt e cekur më lartë, prandaj, Gjykata e Apelit, e hudhi 
ankesën e palës së dëmtuar, përkitazi me vendimin për denim për veprën penale mbajtja në pronësi, 
kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPK-së, si të palejuar. 
 

Meqë aktgjykimin e ankimuar është anuluar sipas ankesës së prokurorisë por edhe sipas detyrës 
zyrtare, ankesa e mbrojtësit të akuzuarit për vendimin për denim për veprën penale shkaktimi i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 365 par. 6 e lidhur me par. 1 të KPK-së, tani për tani është jo lëndore. 

 
 Nga sa u tha më lartë, e konform dispozitës së nenit  401 dhe 402 të KPPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 

       GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
 PAKR.143/2020, të dt. 11.12.2020 
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