
          

  

        
 

PAKR.nr.215/2018 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 

Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti për Krime të Rënda, në kolegj të përbërë nga 
gjyqtarët: Have Haliti, kryetare, Fillim Skoro e Tonka Berishaj, anëtar, me bashkëpunëtorin 
profesional Përparim Zeka, si procesmbajtës, në lëndën penale të akuzuarit R.B. nga Lipjani, për 
shkak të veprave penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve nga 
neni 374 par. 1 të KPRK-së, shtytje në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par. 5 
lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe veprën penale ngacmimi nga neni 186 par. 2 lidhur me par. 1 të 
KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e PTH-DKR në Ferizaj, ankesës së palës së 
dëmtuar dhe ankesës së mbrojtësit të akuzuarit R.B., av. A.I., të ushtruar kundër aktgjykimit të 
Gjykatës Themelore-DKR në Ferizaj, PKR.nr.105/2017, të dt. 11.12.2017, në seancën e kolegjit të 
mbajtur  me 29.06.2018,  morri  këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 

  
I. Me aprovimin e pjesërishëm të ankesës së mbrojtësit të akuzuarit R.B., av. A.I.,  

aktgjykimi i Gjykatës Themelore – DKR në Ferizaj, PKR.nr.105/17 të dt. 11.12.2017, ndryshohet 
përkitazi lidhur me vendimin mbi dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit, të akuzuarit R.B., për veprën 
penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të 
KPRK-së, e më afër të përshkruar si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi ia shqipton dënimin me 
burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve, e në të cilin dënim do t‟i llogaritet edhe koha e kaluar 
në paraburgim prej dt. 04.05.2017 deri më dt. 24.11.2017. 

 
II. Aprovohen ankesat e PTH-DKR në Ferizaj, dhe e të dëmtuarës I.M. dhe aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore-DKR në Ferizaj, PKR.nr.105/2017, të dt. 11.12.2017, për veprat penale shtytje 
në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe 
veprën penale ngacmimi nga neni 186 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, më afër të përshkruar si 
në dispozitivin 2 dhe 3, anulohen dhe çështja penale i kthehet gjykatës së shkallës së parë, në 
rigjykim dhe vendim.  

 
A r s y e t i m 

 
 

Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Themelore-DKR, në Ferizaj, PKR.nr.215/2018, të 
dt. 11.12.2018, i akuzuari R.B., është shpallur fajtor për veprat penale mbajtja në pronësi, kontrolle 
ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, dhe ia ka shpall dënimin 
me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  shtytje në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje na neni 
183 par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe ia ka shpall dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 
(një) viti,  dhe për dy veprat penale ia ka shqiptuar dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 
një) viti, e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim ia ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim 
nga dt. 14.05.2007 deri më datën 24.11.2017, ndërsa, për veprën penale ngacmimi nga neni 186 
par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, është liruar nga akuza. 

 



 2 

Nga i pandehuri është konfiskuar një revole “Wolter” me një karikator me 7 fishekë me 
nr. Serik 200959, 24 fishek M48, 42 fishek së pushkës së gjuetisë, një fishek i kalibrit 47 m.m, 
pajisje për pastrim të armës, një fotrollë me 11 fishekë M.48, një fotrollë e revoles, një fishek i 
kalibrit 7,62 m.m, 25 copë fishek të kalibrit 9 m., një fishek i kalibrit të panjohur dhe 1 fishek M48, 
kurse në gurëthyesin që gjendet në fsh. Mirash, Komuna e Ferizajit, është gjetur një pistoletë me 
gaz Wolter P.99cl.9 mm me nr. serik B633438.  

 
E dëmtuara I.M. për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest 

civil. 
 
I akuzuari është obliguar që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 100 €, në afat 

prej 15 ditëve, nga dita kur aktgjykimi bëhet i formës së prerë.  
 
Kundër këtij, aktgjykimi me kohë ka ushtruar ankesë Prokuroria Themelore-DKR në 

Ferizaj, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit mbi 
dënimin, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet lidhur me sanksionin penal për 
veprat penale për të cilat i akuzuari është shpallur fajtor dhe t‟i shqiptohet dënim unik me burgim në 
kohëzgjatje më të lartë, ndërsa, për pjesën liruese aktgjykimi të ndryshohet ose të anulohet dhe 
çështja të kthehet në rigjykim dhe vendim.  

 
Mbrojtësi i të akuzuarit  R.B., av. A.I., për shkak të vërtetimit të gabueshëm dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi dënimin, me propozim që Gjykata e 
Apelit, të akuzuarit për veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të 
armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, t‟ia shqiptojë dënimin me kusht, ndërsa për veprën 
penale shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje ta liron nga akuza ose t‟ia zbutë dënimin e 
shqiptuar dhe lëndën ta kthejë në rigjykim dhe vendim.  

 
E dëmtuara I.M. për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e 

Apelit, ta aprovon ankesën dhe të akuzuarit t‟i shqipton dënim më të lartë.    
 
Prokuroria e Apelit, me shkresën e saj, PPA/I.nr.202/18, të datës 24.05.2018, duke u 

sqaruar lidhur me ankesën e PTH-DKR në Ferizaj, dhe të dëmtuarës ka propozuar që ankesat të 
aprovohen si të bazuara, ndërsa, ankesa e mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar.   

 
Gjykata e Apelit, konform nenit 390 par.1 të KPP, ka caktuar seancën e kolegjit në të cilën 

kanë marrë pjesë i akuzuari R.B. dhe av. A.I., e dëmtuara I.M., ndërsa ka munguar Prokurori i 
Apelit – DKR në Prishtinë, edhe pse është njoftuar në mënyrë të rregullt dhe seanca është mbajtur 
në mungesë të tij, ngase, pjesëmarrja nuk është e domosdoshme.  
 
 Gjykata e Apelit, duke vlerësuar ankesën e PTH-DKR, në Ferizaj, të dëmtuarës dhe të 
mbrojtësit të akuzuarit, e bashkë me te mendimin e Prokurorisë së Apelit-DKR në Prishtinë, dhe 
pas shqyrtimit të shkresave të lëndës gjeti se:  
 
 Se ankesat e PTH-DKR në Ferizaj, dhe e të dëmtuarës për veprat penale shtytje në 
vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe veprën 
penale ngacmimi nga neni 186 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, janë të bazuara. 
 
 Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës. 
 

Prokuroria Themelore-DKR në Ferizaj, në ankesën e saj, pretendon se i akuzuari ka 
mbajtur në posedim dy armë, njërën prej të cilave e ka përdorur për ta detyruar të ndjerën I. që të 
kryejë vetëvrasje, i njëjti ka edhe të kaluarën kriminale se edhe më parë ka bartur armë pa 
autorizim. Sa i përket veprës penale shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje nga neni 183 
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par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, i akuzuari në vazhdimësi ka keqtrajtuar të dëmtuarën, dhe me 
çdo kusht është munduar të mbajë lidhje dhe të bashkëjetojnë përkundër vullnetit të saj. Sa i 
përket pjesës liruese gjykata nuk ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike dhe e dëmtuara ka qenë e 
ekspozuar përcjelljes së vazhdueshme nga ana e të akuzuarit në vendin e punës gjatë kohës së 
lirë në qytet duke i ushtruar edhe dhunë fizike. Edhe përkundër këtyre fakteve gjykata të akuzuarin 
e ka liruar nga akuza.  

 
E dëmtuara I.M. në ankesën e saj pretendon se i akuzuari e ka shtyrë që të tentojë të bëjë 

vetëvrasje dhe e ka detyruar që ta shkruajë një letër lamtumirëse, i akuzuari ka pasur urdhër 
mbrojtës nga ana e Gjykatës Themelore në Ferizaj, rasti është lajmëruar në polici dhe i akuzuari ka 
vazhduar veprimet ndaj të dëmtuarës, e cila është e ndjeshme dhe këto rrethana do të ndikojnë që 
të akuzuarit t‟i ashpërsohet dënimi.  

 
Mbrojtësi i të akuzuarit R.B., av. A.I., në ankesën e tij pretendon që gjendja faktike nuk 

është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë për veprën penale  shtytje në vetëvrasje dhe 
ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, nga përshkrimi faktik edhe 
e dëmtuara shpjegon se nuk është e vërtetë se ka tentuar vetëvrasje, vetë veten, e cila shihet 
edhe nga përshkrimi faktik i dispozitivit se e dëmtuara ka larguar revolen dhe ka shtënë në armë 
kjo tregon se nuk është marrë asnjë tentativë i veprimit të kryerjes së veprës penale të vetëvrasjes, 
dhe se e dëmtuara pas lajmërimit të rastit në polici ka komunikuar me telefon dhe me SMS me të 
akuzuarin R.B., si pasojë e kësaj është shkelur ligji penal, për arsye se në veprimet e të akuzuarit 
nuk formohen elementet e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor. Edhe vendimi mbi 
dënimin është tejet i ashpër, i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor ka pranuar fajësinë për veprën 
penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të 
KPRK-së, gjerë më tani i njëjti nuk ka qenë i gjykuar dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër 
penale dhe ka manifestuar keqardhje dhe gjatë gjithë procedurës ka qenë i sinqertë dhe korrekt se 
në të ardhmen nuk do të përsëris veprime në kundërshtim me ligjin, është kujdestar i familjes 
numëron 8 anëtar.  

 
Gjykata e Apelit, në pajtim me nenin 394 par.1 të KPP, duke e shqyrtuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë, sipas pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesën e mbrojtësit 
të akuzuarit R.B., e sipas detyrës zyrtare në kuptim të ekzistimit të shkeljeve esenciale të 
dispozitave ë procedurës penale, nga neni 384 par.1 dhe shkeljes së ligjit penal, nga neni 385 
par.1 të KPP, Gjykata e Apelit, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, gjen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës 
së parë, nuk është përfshirë në shkeljet e cekura më lartë, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin 
e saj. 

Sipas vlerësimit  të Gjykatës së Apelit, pretendimet e paraqitura në ankesat e mbrojtësit të 
akuzuarit lidhur me vendimin mbi dënimin për veprën penale mbajtja në pronësi, kontrolle ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së, është i bazuar, për arsye se 
gjykata e shkallës së parë, nuk ka vlerësuar drejtë rrethanat  rënduese dhe lehtësuese, të cilat 
kanë ndikuar në marrjen e vendimit mbi dënimin. Gjykata, gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin 
nuk ka vlerësuar rrethanat lehtësuese si është paraparë  në rregullat e përgjithshme mbi matjen e 
dënimit të paraparë si në nenin 73 të KPRK-së, nuk ka vlerësuar peshën e veprës penale, pranimin 
e fajësisë të akuzuarit, gjë që nënkupton pendimin e thellë të tij për veprën penale të cilën e ka 
kryer, nuk janë vlerësuar se i akuzuari gjerë më tani nuk ka rënë ndesh me ligjin, gjë që nënkupton 
se sjelljet e tija të mëparshme ka qenë në harmoni me dispozitat ligjore, ka manifestuar keqardhje  
dhe është si mbajtës i familjes, dhe me vlerësimin e këtyre rrethanave Gjykata e Apelit, e ndryshoi  
vendimin mbi dënimin dhe të akuzuarit ia shqiptoi dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) 
muajve, e në të cilin dënim do t‟i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej dt. 04.05.2017 
deri më dt. 24.11.2017, i cili dënim është në përpjesëtim me peshën e veprës penale të akuzuarit 
dhe dënimi i këtillë i shqiptuar do t‟i shërbej preventives individuale të akuzuarit që në të ardhmen 
mos të kryejnë vepra penale të këtilla apo të ngjashme si dhe do ti shërbej preventives së 
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përgjithshme qe ky dënim edhe te të tjerët të ndikoj qe të mos kryejnë vepra penale dhe me 
dënimin e shqiptuar pritet të arrihet qëllimi i dënimit të paraparë në nenin 41 te KPRK. 

 
Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesa, 

edhe sipas detyrës zyrtare e në bazë të nenit 394 par.1 të KPRK, gjen se dispozitivi nën 2 për 
veprën penale shtytje në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par. 5 lidhur me par. 1 
të KPRK-së, objekti i akuzës të cilën gjykata e aprovon si të tillë është në kundërshtim me nenin 
365 par. 1 të KPP-së, për arsye se për veprën penale për të cilën i akuzuari R.B., është shpallur 
fajtor nuk janë paraqitur faktet dhe rrethanat që përbëjnë veprën penale, e nga e cila varet zbatimi i 
drejtë i dispozitës përkatëse ligjore.  

 
Dispozitivi i aktgjykimit nën 2 në përshkrimin e tij faktik është në kundërshtim me vetë 

veten e me arsyet e paraqitura në arsyetimin e aktgjykimit. Në përshkrimin faktik të aktgjykimit nuk 
përshkruhet se i akuzuari R.B., e ka bindur duke prezantuar ndonjë rrethanë apo situatë që te e 
dëmtuara kishte me krijuar në psikikën e saj bindjen për të kryer veprën penale të vetëvrasjes, pra, 
veprimi i shtytjes nuk është paraqitur në përshkrimin faktik të dispozitivit të aktgjykimit, e si pasojë 
e sajë edhe arsyetimi i paraqitur lidhur me veprën penale është i mangët dhe nuk jep asnjë fakt 
vendimtar. Për më tepër përshkrimi faktik i dispozitivit nuk është i qartë edhe lidhur me ndihmën se 
në ç„mënyrë i ndihmojë i akuzuari të dëmtuarës për të kryer aktin e vetëvrasjes  dhe nga dispozitivi 
nr. 2 edhe në arsyetim të aktgjykimit nuk përshkruhen se cilat veprime i kishte ndërmarrë i akuzuari 
ndaj të dëmtuarës që të kryejë vetëvrasjen, dhe nga dispozitivi nuk shihet se revolen a e ka pasur 
e dëmtuara në dorë apo i akuzuari, pra, kemi të bëjmë me një përshkrim të paqartë ku nuk 
përshkruhen veprimet e të akuzuarit për veprën penale  shtytje në vetëvrasje dhe ndihma në 
vetëvrasje nga neni 183 par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, për të cilën i akuzuari është shpallur 
fajtorë. Por më tepër, gjykata vetëm ka përshkruar procesverbalin, deklaratat e palëve të Prokurorit 
të Shtetit, të mbrojtësit të akuzuarit vetëm i përmend provat dhe paraqet deklaratat e të akuzuarit 
dhe të dëmtuarës, pa nxjerrë asnjë konkludim të qartë lidhur me veprën penale për të cilën i 
akuzuari është shpallur fajtor dhe të  njëjtat i bënë edhe për veprën penale për të cilën i akuzuari 
është liruar nga akuza.    

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, edhe për veprën penale ngacmimi nga neni 186 par. 

2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, me të cilën i akuzuari është liruar nga akuza gjykata nuk jep fakte 
vendimtare se në bazë të cilave prova e ka liruar nga akuza, duke marrë parasysh se i akuzuari 
R.B., me të dëmtuarën I.M., kanë qenë në kontakt, kanë pasur lidhje me njëri-tjetrin, ndërsa më 
vonë kontaktet e tyre janë përkeqësuar dhe i akuzuari gjithmonë si rezulton nga provat në shkresa 
të lëndës e ka ngacmuar të dëmtuarën dhe gjithmonë ka qenë nën përcjelljen e tij, të cilën fakt nuk 
e mohon edhe i akuzuari dhe në ekzistencën e këtyre rrethana gjykata pa dhënë ndonjë sqarim 
lidhur me faktet vendimtare e liron të akuzuarin R.B. nga akuza , dhe gjykata aktgjykimin në pjesën 
liruse e bazon në atë se i akuzuari me të dëmtuarën nuk kanë bashkëjetuar, i cili fakt as që është 
dashur të aprovohet nga gjykata sepse ata nuk kanë bashkëjetuar por ka pasur lidhje të herë pas 
hershme e cila fare nuk ka të bëjë me bashkëjetesën, dhe lidhur me këtë gjykata nxjerrë konkludim 
të gabuar se i akuzuari nuk e ka ngacmuar të dëmtuarën dhe lidhur me ngacmimin nuk jep asnjë 
fakt vendimtar se ku e bazon gjykata vendimin e saj me marrjen e aktgjykimit lirues se a kemi të 
bëjmë me atë se nuk ka prova, apo se i akuzuari nuk e ka kryer veprën penale të ngacmimit apo 
se vepra penale për të cilën akuzohet i akuzuari nuk përbën vepër penale, apo ekziston ndonjë 
rrethanë tjetër që përjashton përgjegjësinë penale siç është paraparë me nenin 364 par. 1 të KPP-
së, e lidhur me këto fakte elementare gjykata nuk jep asnjë fakt vendimtar se në cilën bazë juridike 
e lirojnë të akuzuarin nga vepra penale ngacmimi nga neni 186 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 
 Kjo bënë që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, të jetë përfshirë në shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 nën par.1.12 e në lidhje me 
nenin 370 të KPRK-së. 
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Gjykata e Apelit, për shkak se aktgjykimi është përfshirë në shkeljet esenciale të 
dispozitave të procedurës penale, nuk ka proceduar sipas bazave tjera ankimore, e bazuar si në 
nenin  403 të KPP. 

 
Në rigjykim gjykata e shkallës së parë, në prezencën e saj që u tha më lartë, duhet të 

evitojë shkeljet e cekura më lartë, t‟i administrojë edhe njëherë të gjitha provat si për veprën penale 
shtytje në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje nga neni 183 par. 5 lidhur me par. 1 dhe veprën 
penale ngacmimi nga neni 186 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, ashtu që pas nxjerrjes së të 
gjitha provave dhe vlerësimit të tyre veç e veç të nxjerrë vendim të drejtë dhe të bazuar me ligj. 

 
 Nga se u tha më lartë , u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit  402 e 
403 par. 1  të KPP. 
 

 
             GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                                 PAKR.nr.215/2018, me dt. 29.06.2018      
 

 
                                  

          Procesmbajtësi,              Anëtarët e Kolegjit,                   Kryetari i Kolegjit, 
          _____________               ________________                    _______________ 
           Përparim Zeka                    Fillim Skoro                                 Have Haliti 
                                                    ________________ 
                                                       Tonka Berishaj  

 
 
 


