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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

PAKR.nr.190/20 

 

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 

bashkëpunëtorit profesional Sadik Kryeziu, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të akuzuarit A.D. nga 

fsh. ..., Komuna e Suharekës, për shkak të veprave penale të shtytjes në vrasje nga neni 178 lidhur me 

nenin 32 par. 3 të KPK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesat e Prokurorisë Themelore – 

DKR në Prizren, përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar av. Emira Gavazaj-Gashi dhe përgjigjes 

në ankesë të mbrojtësit të akuzuarit, av. Skender Morina, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore -DKR në Prizren, PKR.nr.74/19 datë 18.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform 

dispozitës së nenit 390 par. 1 të KPPK, me datë 17.07.2020, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Refuzohen si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore - DKR në Prizren, dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar P.TH., ndërsa, aktgjykimi i Gjykatës Themelore -DKR në 

Prizren, PKR.nr.74/19 datë 18.02.2020, përkitazi me  veprën penale shtytja në vrasje nga neni 178 lidhur 

me nenin 32 par. 3 të KPK-së, vërtetohet.  

 Ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar P.TH., përkitazi me veprën penale 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, 

hudhet si e palejuar. 

 Aktgjykimi i Gjykatës Themelore -DKR në Prizren, PKR.nr.74/19 datë 18.02.2020, përkitazi me 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të 

KPRK-së, mbetet i paprekur. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 

    

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - DKR në Prizren, PKR.nr.74/19 datë 18.02.2020, i 

akuzuari A. Dulla, është shpallur fajtor për shkak të veprave penale të shtytjes në vrasje nga neni 178 

lidhur me nenin 32 par. 3 të KPK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, dhe për këto vepra penale është gjykuar, për 

veprën e parë penale me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë ) muajve, të cilin dënim, bazuar 

në dispozitat e nenit 47 të KPK-së, me pëlqimin e të akuzuarit, i është zëvendësuar me dënim me gjobë 

në shumë prej 8.000 (tetë mijë) €, dënim ky, i cili do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve, nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit, ndërsa, nëse i akuzuari refuzon ta pagujë dënimin me gjobë, atëherë, i 

njëjti do t’i zëvendësohet me dënim me burgim, duke i llogaritur një ditë burgim në shumë prej 20 €,  

ndërsa, për veprën e dytë penale me dënim të kushtëzuar, duke i përcaktuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje 2 (dy) vjet, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit prej 3 (tri) vjet, nuk 

kryen vepër tjetër penale, dënim ky, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga 

data 15.05.2018 deri më datën 19.07.2018 dhe arrest shtëpiak nga data 19.07.2018 e deri më datën 

14.08.2018. 

          Të akuzuarit i është shqiptuar edhe dënimi plotësues, ashtu që të njëjtit i janë konfiskuar; një 

pistoletë e tipit “Ceska Zbojevka” modeli 75, e kalibrit 9x19 m.m me numër serik 159672 prodhimi 

Çekosllovak dhe 12 (dëmbëdhjetë) fishek të kalibrit 9x19 m.m, një pushkë automatike “Type 56” me 

numër serik në kornizë dhe shul 126638, një spirale 28702, një kapak të shulit 21648 e kalibrit 7.62x39 

m.m e prodhimit kinez, së bashku me një karikator të kalibrit 7.62x39 m.m, dhe 15 fishekë të po atij 

kalibri, një pistolet e tipit “Prarabellum P08” e kalibrit 9x19 m.m me numër serik 9781 e prodhimit gjerman 

së bashku me karikatorin dhe 3 fishek të kalibrit 9x19 m.m, një pistolet automatike “”Eskol jackal Dual 

Cvompact” me gaz e kalibrit 9 m.m me numër serik 1640214 e prodhimit turk së bashku me një karikator, 

një pistoletë me gaz e tipit “Escol special 99” e kalibrit 9 m.m me numër serik EV-7102271, e konvertuar 

në armë zjarri, duke vendosur tytë me vjaska, e dizajnuar për të shkrepur fishek të kalibrit 7.65 x 17 m.m, 

ndërsa, në kafkë me mbishkrimin “P.Breta” kalibër 7.65 m.m me numër serik në kafkë V7102122, të 

gjitha këto si mjete me të cilat është kryer vepra penale. 

 Me aktgjykimin e ankimuar 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 200 

€, si dhe në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit shumën prej 50 €, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 I dëmtuari P.TH. për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike udhëzohet në procedurë 

kontestimore. 

 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesa kanë paraqitur: 

            Prokuroria Themelore–DKR në Prizren, për shkak të vendimit mbi dënim dhe atë vetëm përkitazi 

me veprën penale të shtytjes në vrasje nga neni 178 lidhur me nenin 32 par. 3 të KPK-së, me propozim 

që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, ashtu që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i ashpër se sa që ka 

shqiptuar gjykata e shkallës së parë.         
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               Përfaqësuesja e autorizuar e palës së dëmtuar, av. Emira Gavazaj Gashi, për shkak të vendimit 

mbi dënim, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, ashtu që të akuzuarit t’i shqiptohet 

dënim më i ashpër se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë.         

 Përgjigje në ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit  A.D., av. Skender Morina, me propozim 

që ankesa e Prokurorisë dhe palës së dëmtuar të refuzohen si të pabazuara, ndërsa, aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet.  

           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 dëmtuarin P.TH., përfaqësuesin e autorizuar të palës së dëmtuar av. 

Emira Gavazaj-Gashi, të akuzuarin A. D. dhe mbrojtësin e tij, av. Skender Morina. Në seancën e kolegjit 

ishin të pranishëm përfaqësuesja e autorizuar e palës së dëmtuar av. Emira Gavazaj-Gashi, i akuzuari 

A.D. dhe mbrojtësi i tij av. Skender Morina, ndërsa, edhe pse të ftuar në mënyrë të rregullt nuk prezantoi 

askush nga Prokuroria e Apelit e as i dëmtuari P.TH.. Në seancën e kolegjit përfaqësuesja e autorizuar e 

palës së dëmtuar pasi më parë bëri elaborimin e ankesës ngeli në tërësi pranë pretendimeve si në 

ankesë, ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit pasi më parë i kundërshtoi pretendimet ankimore dhe atë 

sidomos asaj të dëmtuarit, ngeli pranë propozimeve si në përgjigje të ankesës, të cilën e përkrahu edhe i 

akuzuari A. D..  

           Prokuroria e Apelit në Prishtinë, me parashtresën PPA/I.nr.190/20, të dt. 05.06.2020, ka 

propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore–DKR në Prizren dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës 

së dëmtuar, të aprovohet si e bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet sa i përket vendimit mbi 

sanksionin penal, ashtu që, të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i ashpër se sa që ka shqiptuar gjykata e 

shkallës së parë.  

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 
te theksuara në ankesë, gjeti se: 

 
Ankesat e prokurorisë dhe të palës së dëmtuar përkitazi me veprën penale të shtytjes në vrasje 

nga neni 178 lidhur me nenin 32 par. 3 të KPK-së, nuk janë të bazuara, ndërsa, ajo e përfaqësuesit të 
autorizuar të palës së dëmtuar përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, nuk është e lejuar. 

 
Me ankesën e prokurorisë dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar edhe pse 

aktgjykimi i shkallës së parë, nuk ankimohet për shkak 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, 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 nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, ngase, as me ankesë 

nuk ka mundur të kontestohet, pasi që i akuzuari në seancën e shqyrtimit gjyqësor e ka pranuar fajësinë 
për të gjitha pikat e akuzës dhe trupi gjykues është pajtuar me një pohim të tillë, konform dispozitave të 
nenit 383 par.2 të KPK, prandaj, aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve 
ankimore përkitazi me vendimin për dënim. 
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Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënim, Gjykata e Apelit, gjen se pretendimet 
ankimore të prokurorisë dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, përkitazi në këtë bazë 
ankimore nuk qëndrojnë. Me ankesën e Prokurorisë Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në 
Prizren, përkitazi me veprën penale të shtytjes në vrasje nga neni 178 lidhur me nenin 32 par. 3 të KPK-
së, theksohet se gjykata e shkallës së parë, të akuzuarit  i ka shqiptuar dënim jo në përputhshmëri me 
rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësinë penale të akuzuarit dhe me dënim të tillë 
nuk do të arrihet qëllimi i dënimit. Në rastin konkret, gjykata e shkalles së parë, në ketë çështje penalo-
juridike, gjithë here pra sipas pretendimeve ankimore, me rastin e caktimit të dënimit ka marr parasysh 
rrethanat lehtësues dhe rënduese, por të njëjtat nuk i ka vlerësuar realisht dhe se duke pasur parasysh 
në rastin konkret sidomos rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale atëherë, gjithherë sipas 
pretendimeve ankimore të prokurorisë gjykata e shkalles së parë nuk ka mundur të shqiptoj dënim shumë 
të butë si kur në rastin konkret, ngase një gjë e tillë është në kundërshtim me dispozitat e nenit 73, 74, 75  
dhe 76 të KPK-së, ku parashihen rregullat procedurale për zbutje të dënimit, sidomos, dispozitat e nenit 
75 të KPRK-së, e cila nuk lejon që të akuzuarit t’i shqiptohet dënimi nën 3 (tre) vjet burgim, zbutje kjo, 
pra, maksimale që e lejon dispozita në fjalë, e më konkretisht që rregullohet me dispozitat e nenit 76 par. 
2 të KPK-së, e duke marrë parasysh edhe rrethanat rënduese në këtë çështje penalo-juridike, atëherë, 
domosdoshmërisht është dashur që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i ashpër. Në rastin konkret, 
gjykata e shkallës së parë, ka bërë edhe tejkalimin e kompetencave ligjore për caktimin e dënimit, ngase, 
nuk ka vlerësuar realisht rrethanat lehtësuese por as ato rënduese, për çka, pastaj, edhe gabimisht ka 
shqiptuar edhe dënimin, sidomos, kur ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj, e pastaj, 
edhe ia ka zëvendësuar me dënim me gjobë, ngase, me këtë dënim nuk do të arrihet as qëllimi i dënimit 
në kuptim të risocializimit të akuzuarit por as të personave të tjerë, për çka, edhe propozon që të 
ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i lartë se sa që ka shqiptuar 
gjykata e shkallës së parë. Ndërsa, në ankesën e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar 
përkitazi me këtë bazë ankimore, pra, për veprën penale të shtytjes në vrasje nga neni 178 lidhur me 
nenin 32 par. 3 të KPK-së, pretendohet se duke pasur parasysh peshën e veprës penale për të cilën i 
akuzuari është shpallur fajtor, atëherë dënimi i shqiptuar është jashtëzakonisht i ulët, kjo, për arsye se 
gjykata e shkallës së parë, nuk ka marr parasysh edhe rrethanat rënduese, se kemi të bëjmë me veprën 
penale të natyrës së rëndë, pastaj, edhe vetë dispozitat e KPK-së, të parapara për zbutje të dënimit , pra, 
dispozitat e nenit 75 të KPK-së, nuk e lejojnë një zbutje të tillë, sikur që ka vepruar gjykata e shkallës së 
parë, ngase, zbutja maksimale që mund të bëhet në rastin konkret është 3 vjet burgim, prandaj, edhe 
propozon që të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i ashpër me 
burgim se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë.  

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e lartë cekura ankimore të prokurorisë dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, nuk qëndrojnë, ngase, gjykata e shkallës së parë, drejtë 
dhe në mënyrë të plotë i ka konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat që ndikojnë në caktimin e llojit 
dhe lartësisë së dënimit dhe atë konform dispozitave të nenit 73 të KPK-së. Pretendimet e Prokurorisë 
Themelore - DKR në Prizren, dhe përfaqësueses së autorizuar të palës së dëmtuar, nuk janë të bazuara, 
ngase, me ankesë nuk cekët asnjë rrethanë konkrete rënduese që do të ndikonte në ashpërsimin e 
dënimit, por vetëm në mënyrë të përgjithësuar konstatohet se dënimi është i butë, ndërsa, përkitazi me 
aplikimin e dispozitave të nenit 73 dhe 75 të KPK-së, pretendimet ankimore të prokurorisë dhe 
përfaqësueses së autorizuar të palës së dëmtuar nuk qëndrojnë, ngase, pikërisht duke u bazuar në 
dispozitat në fjalë e sidomos ato të parapara për zbutje të dënimit, pra, dispozitat e nenit 73 dhe 74 të 
KPK-së, edhe ka vepruar gjykata e shkallës së parë, ku duke marrë parasysh rrethanat posaçërisht 
lehtësuese sidomos, pranimin e fajësisë, por edhe rrethanat tjera, pastaj, me aplikimin e dispozitave për 
shqiptimin e dënimit të parapara sipas nenit 75 par. 1 nën par. 3 të KPK-së, edhe i ka shqiptuar dënimin 
të akuzuarit si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, ku parashihet, shprehimisht se në rastet kur i 
akuzuari e pranon fajësinë apo edhe ka arritur marrëveshje me pranim fajësie, në rastet e tilla gjykata 
merr parasysh mendimin e prokurorisë, mbrojtësit dhe palës së dëmtuar, përkitazi me zbutjen e dënimit, 
mirëpo, nuk është e detyruar sipas përkufizimeve të parapara në nenin 76 të KPK-së, që do të thotë se 
kur kemi të bëjmë me pranim fajësie gjykata ka të drejtë të shqiptojë dënim edhe jashtë limiteve të 
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parapara sipas dispozitave të nenit 76 të KPK-së,  që do të thotë se nuk ka bërë tejkalim të 
kompetencave ligjore sikur që pretendon prokuroria dhe përfaqësuesja e autorizuar e palës së dëmtuar. 
Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e konstatuara në aktgjykimin e ankimuar, rrethanat e 
rastit konkret, mënyrën se si është kryer vepra penale, e sidomos, faktin se me veprën penale në fjalë 
nuk është shkaktuar kurrfarë pasoje, pastaj, se i akuzuari i ka rregulluar raportet me të dëmtuarin, gjë që, 
vërtetohet edhe nga deklaratat me shkrim të dëmtuarit, atëherë, rezulton se dënimin të cilin i ka shqiptuar 
gjykata e shkallës së parë, të akuzuarit është i drejtë dhe i ligjshëm, është në harmoni me intensitetin e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit e po 
ashtu edhe në funksion të preventivës gjeneralë dhe individuale dhe se me këtë dënim do të arrihet 
qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPK-së. 
 

Gjykata e Apelit, pati parasysh ankesën e përfaqësueses së autorizuar të palës së dëmtuar edhe 

përkitazi me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par. 2 të KPRK-së, por bazuar në dispozitat e nenit 381 par. 3 të KPPK-së, të njëjtën, pra, përkitazi 

me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 

2 të KPRK-së, 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 veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 374 par. 2 të KPRK-së, e që nuk përfshihet, në kapitujt e cekur më lartë, prandaj, 

Gjykata e Apelit, e hudhi ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar përkitazi me këtë vepër penale si 

të palejuar. 

 Nga sa u parashtrua më lartë, e konform dispozitës së nenit 401 të KPPK, është vendosur si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
PAKR.nr.190/2020, më dt.17.07.2020 

 
 

 
Procesmbajtës,              Anëtarët e kolegjit,       Kryetar i kolegjit, 

   Sadik Kryeziu                           1._____________        Kreshnik Radoniqi 
                                                                      Xhevdet Abazi 
                                                                  2._____________ 
                                 Abdullah Ahmeti 

 
 

 

  

 


