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Numri i lëndës: 2021:091213 

Datë: 02.08.2022 

Numri i dokumentit:     03290667 

 

PAKR.nr.268/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti i Krimeve të Rënda, në kolegjin të përbërë 

nga gjyqtarët, Vaton Durguti kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Beqir Kalludra 

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Alba Makolli, në çështjen penale ndaj 

të akuzuarve R.P. nga fshati ..., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale Vrasje në 

tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe Z.P. nga fshati ... Komuna  e 

Gjakovës, për shkak të veprave penale Lajmërim apo kallëzim i rremë nga neni 382 par.1 të 

KPRK-së dhe Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe 

ankesën e mbrojtësit të akuzuarit R.P.,av. Haxhi Millaku, të paraqitura kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Gjakovë – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.91/21 të 

dt.01.04.2022, në seancën e kolegjit me datë 15.06.2022 mori këtë :     

 

A K T G J Y K I M 

 

I.Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe ankesa e mbrojtësit 

të akuzuarit R.P., av. Haxhi Millaku, kurse aktgjykimi Gjykatës Themelore në Gjakovë – 

departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.91/21 të dt.01.04.2022, vërtetohet. 

 

II. Aktgjykimi i përmendur lidhur me të akuzuarin Z.P. nuk ishte objekt i shqyrtimit të Gjykatës 

së Apelit, sepse nuk ishte ankimuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë  - Departamenti për Krime të rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.91/21 të dt.01.04.2022, me të cilin i ka shpallur fajtor të akuzuarit R.P., për shkak të 

veprës penale Vrasje në tentativë nga neni 172 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe Z.P., 

për shkak të veprave penale Lajmërim apo kallëzim i rremë nga neni 382 par.1 lidhur me par.3 

të KPRK-së dhe Mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 

par.1 të KPRK-së, ashtu që i ka gjykuar si në vijim:  
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Të akuzuarin R.P., e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej  3 (tre) vite e  6 (gjashtë) 

muaj,  e në të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 23.04.2021, i cili 

paraburgim është vazhduar deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, por jo më shumë se 

dënimi i shqiptuar me këtë aktgjykim. 

Të akuzuarin Z.P., për veprën penale si në pikën II të dispozitivit, e ka gjykuar me dënim Me 

Burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, ndërsa për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit e 

ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muajve, ashtu që e ka gjykuar me 

dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej  9 (nëntë) muaj, në të cilin dënim do të llogaritet edhe 

koha e kaluar në paraburgim prej datës 18.05.2020 e gjer me datën 15.10.2020 dhe koha e kaluar 

në arrest shtëpiak prej datës 16.10.2020 e gjer me datën 14.02.2021. 

I dëmtuari L.G., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko-civil 

Të akuzuarit  janë detyruar ti paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sa do të jenë 

sipas llogarisë së kësaj gjykate dhe në emër të  ekspertizave mjeko-ligjore shumën prej 100 

(njëqind) euro, për të akuzuarin R.P.,  ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën me nga 100 

(njëqind) euro, secili veç e veç, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit 

shumën me nga 50 (pesëdhjetë) euro, secili veç e veç të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Kundër këtij aktgjykimi ka parashtruar ankesë: 

 

-Prokuroria Themelore në Gjakovë për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të 

gjendjes faktike, dhe shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, me propozim që të 

anulohet aktgjykimi dhe çështja penale të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit R.P. avokati Haxhi Millaku për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljeve 

të kodit penal dhe vendimit mbi dënim, me propozim që ankesa të aprovohet, ndërsa aktgjykimi 

të ndryshohet, të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe vendim dhe të njoftohen për 

seancën sipas ankesës.  

 

Prokuroria e Apelit, ka paraqitur parashtresën me shkrim PPA/I.nr.274/22 të datës 23.05.2022, 

me propozim që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, ndërsa 

aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe rivendosje, ndërsa të 

refuzohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit R.P. avokati Haxhi Millaku.   

 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, në seancën e kolegjit nuk ishin të pranishëm: Prokurori i 

Prokurorisë së Apelit, i dëmtuari L.G. të cilët janë njoftuar në mënyrë të rregullt për kohën dhe 

vendin e mbajtjes së seancës, andaj seanca e kolegjit u mbajte konform nenit 390 par. 4 të KPPK, 

në mungesë të tyre. Ndërsa, ishin të pranishëm i akuzuari R.P. dhe mbrojtësi i tij avokati Haxhi 

Millaku i cili pasi bëri disa sqarime mbeti pran pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesën 

e tij. I akuzuari e mbështeti mbrojtësin e tij. 
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Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe 

mbrojtësi i të akuzuarit,  së bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të 

lëndës, gjeti se:  

Ankesat nuk janë të bazuara. 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Edhe pse në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakove si bazë ankimore paraqiten edhe 

shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, në arsyetimin e ankesës specifikohet se 

aktgjykimi i shkallës së parë ankimohet vetëm për shkak të bazës ankimore-vërtetimit të 

gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit R.P. avokati Haxhi Millaku, theksohet se aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë nuk ka marrë parasysh kushtet dhe rrethanat se si ka ndodhur rasti, 

koha dhe vendi, mënyra, të gjitha elementet e parapara me nenin 365 par.1 nën par.1.1 dhe 1.2 

të KPP-së, lidhur me nenin 360 par.2 të KPRK-së. Sipas ankesës, gjykata duhet të arsyetojë 

rrethanat dhe faktet e natyrës vendimtare, edhe ato me rastin e nxjerrjes së vendimit mbi dënim. 

Pra, emërtimi ligjor i veprës penale dhe veprimet inkriminuese nuk konsistojnë me gjendjen 

reale, andaj gjykata është dashur të vlerësojë konform nenit 7 dhe 8 të KPP-së. Konform, 

ekspertizës mjeko ligjore mbi natyrën e lëndimit dhe ekspertizës forenzike, dëshmitë e 

ekspertëve të forenzikës, procesverbali i dt.31.01.2022, dëshmon vërtetësinë sipas terrenit në 

vendin e ngjarjes, pamundësia që ta sheh viktimën vërteton se mungon dashja. Prandaj, gjykata 

është dashur të vlerësojë cilësimin juridik konform provave dhe fakteve vendimtare, sepse në 

veprimet e të akuzuarit nuk formohen elementet e figurës së veprës penale shpallur fajtor .  

 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike, sa i përket pikës I të dispozitivit të aktakuzës lidhur me të akuzuarin R.P., me 

arsyetimin se gjykata në mënyrë jo të plotë dhe të gabuar ka konstatuar gjendjen faktike, pasi që 

është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë në tentativë nga neni 

173 par.1 nën par.1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, ku edhe prokurori bazuar në nenin 350 

par.1 të KPP-së, ka rikualifikuar veprën penale në fjalën përfundimtare dhe atë nga vrasja e 

mbetur në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, në vrasje të rëndë në tentativë 

nga neni 173 par.1 nën par.1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. Gjykata, nuk ka sqaruar në 

mënyrë të plotë të gjitha faktet, sepse i akuzuari në momentin kur ka shtënë në drejtim të 

dëmtuarit L.G., ka rrezikuar edhe jetën e D. P.t, i cili e ka vërtetuar një fakt të tillë kishte qenë 

prezent me të dëmtuarin dhe të akuzuarin Z., kur kishte ndodh plagosja e të dëmtuarit L. dhe se 

me të dëmtuarin kishte qenë i kapur për krahu, kur është shtënë në drejtim të tij. Këtë fakt, e 

vërteton edhe i dëmtuari L., edhe po ashtu i akuzuari Z.P., dhe po ashtu shton se ka qenë i 

rrezikuar nga kjo gjuajtje, kjo gjendje e afërsisë trupore me të dëmtuarin L. është përshkruar edhe 

fizikisht me rastin e daljes në rikonstruim të vendit të ngjarjes. Nuk është marrë parasysh, rreziku 
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i parashtruar ndaj dëshmitarit – të dëmtuarit D. P., i cili ndodhej i kapur për krahu me të 

dëmtuarin L., në momentin kur është shtënë me armë gjysmë automatike AK-47 në drejtim të 

këtij të fundit. Prandaj, në këto rrethana është propozuar si më lartë.  

 

Për sa i takon bazës ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, mbrojtësi i të 

akuzuarit R.P., në ankesën e tij, në esencë konteston mënyrën se si janë vlerësuar provat e 

administruara  gjatë shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë si dhe konkludimet  

që i ka nxjerrë ajo  në bazë të provave që i kishte proceduar të cilat, sipas ankesës,  nuk vërtetojnë 

gjendjen faktike për veprën penale për të cilën i mbrojturi i tij është akuzuar e as veprën penale 

për të cilën është shpallur fajtor. 

Shkelja e Ligjit Penal 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit R.P. avokati Haxhi Millaku, pretendohet se është shkelur 

edhe ligji penal me rastin e shqiptimit të dënimit, rrethanat lehtësuese nuk janë vlerësuar sa duhet 

dhe nuk iu është dhënë pesha dhe rëndësia juridike. 

 

Vendimi mbi dënim  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit R.P. avokati Haxhi Millaku, theksohet se aktgjykimi duhet 

të ndryshohet edhe sa i përket vendimit mbi dënim, sepse nuk paraqet proporcionalitetin e 

vlerësimit mbi veprën penale, sepse raportet personale me të dëmtuarin dhe familjet mes tyre të 

cilët janë shumë të mirë, pastaj pendesa, se aksidentalisht i ka shkrepur arma, prandaj nuk ka 

mundur të paramendojë se do të ndodhë një gjë e tillë. Po ashtu, pas rastit i akuzuari ka qenë në 

shkallën e thyerjes mendore të aspektit psikologjik. Nuk janë marrë parasysh kriteret ligjore të 

parapara me dispozita që rregullojnë çështjen e zbatimit të procedurës dhe vlerësimit të provave, 

gjithashtu edhe gjendjes faktike, saktësisë së provave kundërthënëse, mos miratimit të 

propozimit të palëve dhe zgjidhjes së kësaj çështjeje penale juridike. I akuzuari është rritur 

bashkë me të dëmtuarin. Në rastin konkret, i akuzuari duhet të lirohet apo të bëhet ri cilësimi i 

veprës penale, si pakujdesi me apo pa vetëdije, sepse kemi një pavetëdije në kufijtë e skajshëm, 

sepse asnjëherë dhe në asnjë situatë nuk e ka pas mundësinë ti vërej, këtë e vërteton ekspertiza 

AKF-ja dhe ekspertja H.. Një shkrepje që e vërtetojnë të gjithë, si ka mundësi të ketë ndonjë 

qëllim, sepse edhe plumbi ka qenë rikoshe. Pra në këtë kuptim, edhe çfarëdo dënimi i zbutur nuk 

do ta kishte efektin dhe qëllimin e dënimit, sepse aksidentalisht e ka lënduar fqinjin e tij. Po 

ashtu, nuk iu është dhënë rëndësia e duhur rrethanave, se i akuzuari është i ri, gjendja emocionale 

e tij, sepse kishte dëmtuar fqinjin e tij dhe shokun e fëmijërisë dhe do të kishte pasoja për të dhe 

familjen e tij, çka konsiderojmë se nuk janë vlerësuar në mënyrë të duhur rrethanat, për çka edhe 

vendimi mbi dënim është i padrejtë, kurse dënimi është i rëndë.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

Duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar, sipas pretendimeve ankimore, por edhe sipas detyrës 

zyrtare konform nenit 394 par. 1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit, gjen se pretendimet e mësipërme 
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ankimore nuk qëndrojnë. Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale parashikuar nga neni 384 par. 1 nën par 1.1 dhe 1.2 të KPP-së, të cilave 

mbrojtësi u referohet pa bazë, e as shkelje tjera të cilat kjo Gjykatë i shqyrton detyrimisht.  

Gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar i  ka paraqitur faktet që i ka 

vërtetuar dhe ka dhënë arsye të qarta, logjike dhe bindëse për një vërtetim të këtillë të fakteve, 

të cilat si të drejta, i pranon edhe kjo Gjykatë.  

Po ashtu, gjykata e shkallës së parë ka vepruar në pajtim me nenin 370 paragrafi 4 lidhur me 

nenin 365 par. 1 nën par. 1.1 dhe 1.2 të KPPK, për faktin se dispozitivi aktgjykimit të ankimuar 

përmban veprën penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor si dhe faktet dhe rrethanat që 

përbëjnë elementet e veprës penale nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse të Kodit penal, 

por edhe emërtimin ligjor të veprës penale dhe dispozitat e ligjit penal të zbatuara gjatë marrjes 

së aktgjykimit. Gjykata e Apelit gjen se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se dispozitvi i 

aktgjykimit është në kundërshtim me arsyet e dhëna në arsyetimin e tij dhe se nuk është zbatuar 

drejtë dispozita e nenit 370 par. 7 dhe 8 të KPPK-së, sepse në arsyetimin e aktgjykimit janë dhënë 

arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështjeje juridiko-penale. Po ashtu, janë 

dhënë arsye të mjaftueshme faktike dhe juridike, të cilat, si të drejta dhe të ligjshme i aprovon 

edhe kjo Gjykatë.  

Gjykata e shkallës së parë vlerësimin e provave e ka bërë në pajtim me dispozitën e nenit 361 

par. 2 të KPPK, kurse me provat kontradiktore ka vepruar në pajtim me nenin 370 par. 7 të 

KPPK, duke paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara 

ose si te paprovuara, duke bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të proceduara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe lidhur me to ka paraqitur konkludimet e veta, të cilat, si të drejta, 

objektive dhe të ligjshme, i aprovon edhe kjo Gjykatë. Po ashtu, arsyetimi i aktgjykimit përfshinë 

edhe rrethanat të cilat gjykata e shkallës së parë i ka marr parasysh me rastin caktimit të dënimit, 

për çka do të bëhet fjalë në pjesën e aktgjykimit lidhur me vendimin për dënimin. 

Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë i referohet edhe nenit 360 par.2  të KPPK që parashikon se 

gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të 

veprës penale, por kjo Gjykatë rikujton që gjykata e shkallës së parë në mbështetje të kësaj 

dispozite si rezultat i provave të procedura dhe drejtë të vlerësuara, ka ricilësuar veprën penale 

si në dispozitiv të aktgjykimit, pra nga vepra penale për të cilën është akuzuar-vrasje e rëndë në 

tentativë nga neni 173 par. 1 nën par. 1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK, në veprën penale vrasje 

në tentativë. 

Prandaj, pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit se aktgjykimi i ankimuar është marr në 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1.12 dhe par. 2 nën par. 

2.1 dhe 2.2 lidhur me nenin 370 par. 7 dhe 8 të KPPK, janë të pabazuara. 

Vërtetimi i gabueshëm dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

Për sa i takon bazës ankimore vërtetimi i gabueshëm dhe jo i plotë i gjendjes faktike prokurori  

dhe mbrojtësi i të akuzuarit në ankesat e tyre, në esencë kontestojnë mënyrën se si janë vlerësuar 

provat e proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë si dhe 

konkludimet që ka nxjerr ajo në bazë të provave që kishte proceduar. Kështu, prokurori 
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pretendon se konkludimet e gjykatës së shkallës së parë lidhur me ricilësimin e veprës penale 

janë të gabuara , sepse me provat e proceduar padyshim vërtetohen të gjitha elementet cilësuese 

të veprës penale për të cilën është akuzuar R.P.. Ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit pretendon të 

kundërtën, se nga provat e proceduara nuk vërtetohen as elementet e veprës penale për të cilën i 

mbrojturi i tij është akuzuar e as të veprës penale për të cilën është shpallur fajtor. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës të Gjykatës Apelit, edhe pretendimet e mësipërme ankimore nuk 

qëndrojnë, sepse gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen 

faktike, ndërsa ankesat nuk i referohen ndonjë fakti apo prove konkrete e cila do të vinte në 

dyshim  gjetjet e gjykatës së shkallës së parë.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se nuk është kontestues fakti se me datën 26.04.2020  L.G., D. P. 

dhe Z.P. ishte duke shëtitur në zonën fushore-malore të fshatin ..., Komuna e Gjakovës. Po ashtu 

nuk është kontestues as fakti se derisa këta ishin duke ecur i akuzuari fillimisht e kontakton 

vëllain e tij Z. e pastaj edhe D.in  të cilët i ka pyetur për vendndodhjen e tyre dhe të cilët ia kanë 

treguar vendin se ku gjinden.  Pasi njoftohet se ku gjinden të njëjtit, i akuzuari shkon  në atë 

drejtim dhe futet në mal. Nuk e konteston faktin se e kishte me vete armen AK-47 me nr. Serik 

040847-87 dhe se me fishek të shkrepur nga  kjo armë është qëlluar i dëmtuari L.G.. Pra, nuk 

është kontestues fakti se L.G. është qëlluar me ketë rast në regjionin mbi kockën  e unazës së 

majtë dhe pëson lëndime të rënda trupore të rrezikshme për jetë në momentin e shkaktimit. 

Kontestuese janë faktet lidhur me dashjen e të akuzuarit për ta privuar nga jeta të dëmtuarin L. 

dhe se me këtë rast a kishte rrezikuar jetën e të dëmtuarit D., si pretendon Prokuroria, apo i 

akuzuari kishte vepruar me dashje në drejtim të dëmtuarit L., por nuk kishte dashje për ta 

rrezikuar jetën e të dëmtuarit D., si ka gjetur gjykata e shkallës së parë, apo e shtëna me arme 

nga i akuzuari ishte aksidentale dhe se ai në asnjë mënyrë nuk kishte dashje për ta privuar nga 

jeta të dëmtuarin L., si pretendon i akuzuari dhe mbrojtësi i tij në ankesë. 

Përfundimet e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me rrethanat që kontestohen me ankesa janë 

të drejta dhe të mbështetura në prova të pakontestueshme. Në këtë çështje penalo juridike provat, 

si ato formale, ashtu edhe ato materiale ishin në përputhshmëri të plotë dhe në tersi plotësonin 

njëra- tjetrën, andaj mënyra e kryerjes së veprës penale dhe motivi janë të qarta sa nuk lanë asnjë 

dyshim edhe për këtë Gjykatë. 

Në këtë çështje penale faktet relevante se i akuzuari ishte në dijeni për vendndodhjen e të 

dëmtuarit L. dhe shokëve të tij, merr armën dhe shkon pas tyre dhe futet në pyll, pret derisa kalon 

i dëmtuari me shokët e përmendur  dhe shtënë me armen AK-47 një herë në drejtim të dëmtuarit 

L., të cilin edhe e qëllon, se i dëmtuari L. me këtë rast pëson dëmtime të rënda trupore të 

rrezikshme për jetë, janë vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar dhe lidhur me këto rrethana 

përfundimet e gjykatës së shkallës së parë janë të drejta, duke mos mbetur asgjë në mëdyshje 

dhe e pa faktuar. 

Përfundimet e gjykatës së shkallës së parë padyshim që vërtetohen nga deklarata e dëmtuarit 

L.G., nga e cila deklaratë vërtetohen të gjitha rrethanat lidhur me takimin në mes të dëmtuarit 

dhe shokëve të tij, vendimin që kanë marr për të shëtitur, vendin ku kanë shkuar, momentin kur 

i akuzuari e ka thirre D.in në telefon dhe vendin ku ishin dhe mënyrën se si ishin të pozicionuar 
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të njëjtit duke ecur. Sipas dëshmitarit ata kishin shkuar në vendin e quajtur Lugu i Majës, se duke 

u kthyer kanë ecur rrugës që ishte fushë, ndërsa anët ishte mal dhe për shkak të rrugës së ngushtë 

ka ecur i pari Z., pas tij ka qenë i dëmtuari dhe i fundit D.i.  Po ashtu vërtetohet se krisma ka 

ardhur nga mali dhe më një plumb është qëlluar dhe u ka thënë shokëve ‘’se me kapi mua’’. Këto 

fakte padyshim vërtetohen edhe nga dëshmia e dëshmitarit D. P., i cili pothuajse në të njëjtën 

mënyrë e ka përshkruar ngjarjen që ka ndodhur prej momentit kur janë takuar, vendin ku kanë 

shkuar, mënyrën e ecjes dhe momentin kritik kur i dëmtuari i’u ka thënë se është qëlluar me armë 

si dhe veprimet që i kanë ndërmarr për ti ofruar ndihëm. Të gjitha këto fakte vërtetohen edhe me 

provat materiale të cilave u referohet gjykata në arsyetimin e aktgjykimit dhe sidomos me 

procesverbalin e rekonsruimit të vendit të ngjarjes dhe pamjeve të paraqitura në foto-

dokumentacion, i cili është bashkangjitur shkresave të lëndës( f.11,12 dhe 13). 

Nga ekspertiza mjeko ligjore, por edhe nga sqarimet që eksperti mjeko ligjor Dr. D.H. ka dhënë 

në shqyrtimin  gjyqësor lidhur me mendimin e dhënë në këtë ekspertizë, padyshim vërtetohet 

fakti se te i dëmtuari është konstatuar një plagë nga arma e zjarrit në regjionin mbi kockën e 

klavikulës së majtë, ku është grumbulluar gjaku dhe ajri në hapësirën në mes cipave të 

mushkërisë së majtë, ndërprerje e plotë e arteries subklovale të majtë, se është konstatuar edhe 

prezenca e predhës metalike në afërsi të boshtit kurrizor si dhe dëmtimi i arteries verbale dhe 

venës aksilare të majtë, të cilat bëjnë pjesë në dëmtime të rënda trupore të rrezikshme për jetë në 

momentin e shkaktimit dhe lidhur me këtë mendim, eksperti në shqyrtimin gjyqësor ka dhënë 

sqarime të detajuara se pse i konsideron këto dëmtime të rrezikshme për jetë në momentin e 

shkaktimit. 

Nga raporti i ekspertimit nga AKF të dt. 02.02.2021 vërtetohen faktet lidhur me  llojin e armëve 

dhe karakteristikat e tyre balistike të cilat janë sekuestruar nga i akuzuari Z.P., gjat bastisjes së 

shtëpisë, por edhe të atyre të gjetura në vendin e ngjarjes. Po ashtu me ekspertizën e AKF me të 

njëjtën datë vërtetohet fakti se plumbi që është gjetur në trupin e të dëmtuarit L. është shkrepur 

nga pushka automatike AK-47 me nr serik 040847-87, të cilën i akuzuarit R. e kishte me vetë 

ditën kritike dhe ky fakt nuk kontestohet as nga i akuzuari. 

Ekspertja e balistikes H.H. në shqyrtimin gjyqësor të dt. 09.11.2021, duke dhënë sqarime lidhur 

me karakteristikat e kësaj arme ka përjashtuar mundësinë që kjo armë mund të shkrep vetvetiu 

pa tërheqjen e këmbëzës, prandaj me të drejtë gjykata e shkallës së parë nuk ia ka falë besimin 

mbrojtjes të akuzuarit R. se arma ka shkrepur vetvetiu deri sa ai është ngritur në këmbë, prandaj 

sipas vlerësimit të kësaj Gjykate edhe pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit të 

paraqitura në këtë drejtim nuk janë të bazuara. 

Eksperja e Balistikes H.H. në shqyrtimin gjyqësor ka dhënë sqarimet lidhur me ekzaminimin e 

predhës e cila është gjetur në trupin e të dëmtuarit L. ashtu që ka mbetur pran ekspertizës së 

dhënë në formë të shkruar. Po ashtu, nga kjo deklaratë është vërtetuar edhe fakti lidhur me 

përputhshmërinë e lëndimeve të shkaktuara të dëmtuarit L. me forcën e goditjes së predhës marr 

parasysh konfiguracionin e terrenit dhe distancën nga e cila është gjuajtur(sipas të akuzuarit R.). 

Me ankesë nuk kundërshtohet fakti se i dëmtuari është qëlluar me predhën e shkrepur nga arma 

të cilën ditën kritike e mbante në dorë i akuzuari R., por pretendon se i akuzuari, duke pasur 
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parasysh konfiguracionin e terrenit nuk ka pasur mundësi ta sheh të dëmtuarin e as personat që 

ishin me të, por ngjarja ka ndodhur nga pakujdesia dhe plumbi i cili e kishte qëlluar të dëmtuarin 

ishte rikoshetuar dhe  lidhur me këto pretendime i referohet mendimit të dhënë nga ekspertja e 

forenzikës dhe rekonstruimi i vendit të ngjarjes. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet e mësipërme ankimore janë të pabazuara, sepse 

nga provat e procedura në shqyrtimin gjyqësor, në mënyrë të pakontestueshme vërtetohen faktet 

lidhur me vendndodhje e të dëmtuarit dhe shokëve të tij; se i akuzuari R. ka komunikua me 

vëllain e tij Z. dhe shokun D.in ashtu që është njoftuar për vendndodhjen e tyre; se i akuzuari R. 

pas këtyre informatave niset në të njëjtin drejtim dhe merr pushkën automatike me veti dhe pason 

goditja me armë me të cilën qëllohet i dëmtuari L.. Nga mendimi i dhënë nga ekspertja e 

balistikës në shqyrtimin gjyqësor, përjashtohet mundësia që arma të ketë shkrepur vetvetiu, pa e 

tërheqë këmbëzën, si pretendon i akuzuari, prandaj duke pasur parasysh të gjitha faktet e 

vërtetuara në vendin e ngjarjes rezulton se i akuzuari ishte në vendin ku kishte mundësi që ta 

sheh dhe godet cakun që vërtetohet edhe nga trajektorja e qarkullimit të plumbit, ndërsa ekspertja 

duke u bazuar në dëmtimet e plumbit ka përjashtuar mundësinë që i dëmtuari është qëlluar nga 

plumbi i rikoshetuar, por thekson se pengesat kanë ndikuar në humbjen e fuqisë së plumbit që 

ka pasur ndikesë edhe në pasojat e shkaktuara. Prandaj, të gjitha këto fakte ndërlidhur edhe me 

motivin e të akuzuari- që për këtë veprim të akuzohet N.LL. me të cilin ishte në mosmarrëveshje, 

si deklaron dëshmitari A.D., rezulton se përfundimet e gjykatës së shkallës së parë për këto 

rrethana janë të drejta dhe të mbështetura në provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, ndërsa 

pretendimet ankimore jenë të pabazuara. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, të pabazuara janë edhe pretendimet ankimore të prokurorit 

të shtetit lidhur me cilësimin juridik të veprës penale për të cilën i akuzuari R.P. është shpallur 

fajtor, sepse, sipas prokurorit, ky i akuzuar duke shtënë në drejtim të dëmtuarit ka rrezikuar edhe 

jetën e personave tjerë e sidomos jetën e  D. P., i cili ishte shumë afër me të dëmtuarin. Mirëpo, 

ashtu si drejtë ka gjetur edhe gjykata e shkallës së parë,  nga i akuzuari është shkrepur vetëm një 

plumb, ndërsa është e palogjikshme që i akuzuari R. do ta vënë në rrezik dhe jetën e vëllait të tij, 

i cili po ashtu ishte në shoqëri me të dëmtuarin L..  

Kjo gjykatë rikujton se vrasja e këtillë ( vrasja kur me dashje rrezikohet jeta e një apo më shumë 

personave tjerë-neni 173  par. 1 nën par. 1.5 të KPRK), konsiderohet kur kryerësi për të kryer 

veprën përdorë aso mjetesh ose vepron në aso rrethanash dhe vënë në rrezik jetën e një apo më 

shumë personave, përveç atij ndaj të cilit është drejtuar veprimi i kryerjes. Pra, për tu konsideruar 

se është kryer vepra e këtillë, është e nevojshme të krijohet rrezikshmëri konkrete. Mirëpo, 

krahas këtij elementi objektiv, për ekzistimin e kësaj vepre penale te kryerësi duhet të ekzistojnë 

edhe dashja për veprën penale të vrasjes si dhe për  shkaktimin e rrezikut konkret për jetën edhe 

të ndonjë personi tjetër. Pra, dashja e kryerësit duhet të jetë e drejtuar që ta shkaktojë rrezikun 

për jetën e ndonjë personi, por jo ta privojë nga jeta. 

Në rastin konkret, i akuzuari R. ka përdorur mjetin-armën automatike, mirëpo nga e njëjta ka 

shtënë vetëm një herë në drejtim të personit që ishte drejtuar veprimi i kryerjes, por me asnjë 

provë nuk është vërtetuar dashja e të akuzuarit R. që të shkaktojë rrezikun për jetën e personave 

tjerë, në këtë rast D. P.t apo vëllait të tij Z., sepse po të kishte dashje në këtë drejtim atëherë ai 
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me siguri do të kishte shtënë disa herë (rafal)marr parasysh karakteristikat balistike të  e armës 

automatike. 

Nga arsyet e cekura më lartë nuk janë aprovuar pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së 

parë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe të gjithë ajo që është thënë 

në aktgjykimin e ankimuar përkitazi me gjendjen faktike në tersi e mbështetë edhe kjo Gjykatë, 

që do të thotë se akcepton arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë për ecurinë se si është 

zhvilluar ngjarja kritike, motivin e të akuzuarit, pasojën e shkaktuar si dhe rrethanave pse nuk 

është aprovuar mbrojtja e të akuzuarit. 

Meqenëse, është vërtetuar padyshim fajësia e të akuzuarit R.P., atëherë edhe pretendimet 

ankimore të mbrojtësit të akuzuarit se me aktgjykimin e ankimuar është bërë shkelja e ligjit penal 

në dëm të këtij akuzuari janë të pabazuara. Prandaj, konkludimi i gjykatës së shkallës së parë  se 

në veprimet inkriminuese të akuzuarit R.P., përmbushen  të gjitha tiparet e figurës së veprës 

penale  të vrasjes së mbetur në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK, është i drejtë. 

Pra, drejtë është aplikuar ligji penal. 

Vendimi mbi dënimin 

Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit vlerëson se 

pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit  nuk janë të bazuara. 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të 

akuzuarit i ka vlerësuara rrethanat e parapara me nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, ashtu që si 

rrethanë rënduese për të akuzuarin R.P. ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, 

kontributin esencial të tij në këtë vepër penale, rrezikshmërinë shoqërore që paraqet kjo vepër 

penale, shkallën e rrezikut të vlerës së mbrojtur, ka rrezikuarjetën e të dëmtuarit L.G., i cili ka 

pësuar lëndime të rënda trupore të rrezikshme për jetë në momentin e shkaktimit, ndërsa si 

rrethanë lehtësuese në anën e këtij akuzuari ka vlersuar sjelljen korrekte të tij gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, i njëjti nuk ka mohuar se ka përdorur armën, moshën e re. 

Gjykata e Apelit vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit nga gjykata e shkallës së 

parë vetëm pjesërisht e aprovon si të bazuar, sepse rrezikshmëria shoqërore nuk e ka cilësinë e 

rrethanës rënduese, por është element i veprës penale, ndërsa shkalla e rrezikshmërisë shoqërore 

paraqet rrethanë rënduese. Po ashtu, rrezikimi i jetës të dëmtuarit L. me veprimet e të akuzuarit 

e vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë si rrethanë rënduese, paraqet element të veprës penale 

të vrasjes të mbetur në tentativë, ndërsa intensiteti i rrezikimit të vlerës së mbrojtur, në këtë rast 

i dëmtuari ka pësuar lëndime të rënda trupore të cilat ishin të rrezikshme për jetë në momentin e 

shkaktimit, ka cilësinë e rrethanës rënduese. 

Mirëpo, edhe në mungesë të rrethanave të këtyre rrethanave rënduese duke pasur parasysh faktin 

se nga mënyra e kryerjes së veprës penale rezulton se i akuzuari ka planifikua kryerjen e veprës 

penale, sepse paraprakisht merr informatat nga vëllai i tij Z. dhe nga shoku i tij D.i, të cilit ishin 

me të dëmtuarin, për vendin se ku gjinden, pastaj merr pushkën automatike dhe nga vendi i 

përshtatshëm shtënë në drejtim të dëmtuarit L. vetëm një herë dhe këtë veprim e ndërmerr për 

t’ia ngarkuar N.LL., me të cilin ishte në mosmarrëveshje, rrethana këto që pasqyrojnë shkallë 
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më të lartë të dashjes të akuzuari, Gjykata e Apelit gjen se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit 

R.P. nga gjykata e shkallës së parë është në përpjesëtim  me peshën e veprës të kryera penale, 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si kryerës, intensitetin e rrezikimit të vlerës së 

mbrojtur dhe se ky dënim do të jetë në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj 

të posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 38 të 

KPRK-së dhe në rrethana të këtilla nuk ekziston asnjë arsye që ti shqiptohet një dënim më i butë, 

siç pretendon mbrojtja, aq më parë kur në ankesë nuk theksohen rrethana të tilla që do të 

justifikonin një dënim më të butë, prandaj ankesa e mbrojtësit të akuzuarit u refuzua si e 

pabazuar.  

Aktgjykimi i shkallës së parë përkitazi me të akuzuarin Z.P., nuk ishte shqyrtua nga kjo Gjykatë, 

sepse nuk ishte ankimuar. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.268/2022 me datë 15.06.2022 

 

 

B.profesionale            Anëtarët e kolegjit             Kryetar i kolegjit, 

 

Alba Makolli                                   Tonka Berishaj                          Vaton Durguti 

______________                           ________________                      ________________ 
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