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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

       

                                                                                                                                 PAKR.nr.231/2020 

    NË EMËR TË POPULLIT 

       GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët Tonka Berishaj kryetare, Dr.sc. Driton Muharremi dhe Vaton Durguti anëtarë, me 

bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu si procesmbajtës, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

A.E. nga fshati ..., Komuna e Drenasit për shkak të veprave penale vrasje në tentativë nga neni 178 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së, mbajtja në kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 

374 par.1 të KPRK-së, lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të KPRK-së dhe prezantim i 

rrejshëm nga neni 417 par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e mbrojtëses të 

akuzuarit A.E. av. Mejreme Halili, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore - 

departamenti për krime të rënda në Prishtinë, PKR.nr.64/19 të dt. 11.02.2020, me datë 15.07.2020 

morri këtë:  

 

                  A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtëses të akuzuarit A.E., kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore - departamenti për krime të rënda në Prishtinë, PKR.nr.64/19 të dt. 11.02.2020, 

vërtetohet.  

 

A r s y e t i m   

 

      Gjykata Themelore në Prishtinë departamenti për krime të rënda, me aktgjykimin, 

PKR.nr.64/19 të dt.11.02.2020 e ka shpallur fajtor të akuzuarin A.E. për shkak të veprës penale 

vrasje në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të KPRK-
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së dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj dhe për veprën 

penale prezantim i rrejshëm nga neni 417 par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, ashtu që e ka gjykuar me dënim unik me burgim në 

kohëzgjatje prej 4 (katër) viteve e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim nga dt. 19.12.2018 e tutje. Dënimin e shqiptuar me burg i akuzuari është 

obliguar që ta vuaj në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Palët e 

dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontestin e rregullt juridiko 

civil. Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale gjyqësore të paguaj 

shumën aq sa do të bëhen sipas fletëshpenzimores të kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit 

gjyqësor në shumë prej 50 € (pesëdhjetë) euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimit. Ndaj të akuzuarit është shqiptuar dënim plotësues është konfiskuar arma e 

tipit “Zorak” ngjyrë e zezë me numër serik NO 0027090517, si mjet i përdorur për kryerjen e 

veprës penale.  

 

      Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

 

      -Mbrojtësja e të akuzuarit A.E. av. Mejreme Halili për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së kodit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me shqiptimin e dënimit, me propozim që të anulohet 

aktgjykimi vetëm përkitazi me dy veprat penale për të cilat i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë, 

ose të ndryshojë aktgjykimin sa i përket kualifikimit juridik të këtyre veprave penale si dhe të 

ndryshohet vendimi mbi dënimin duke e liruar të akuzuarin, dhe të ndryshojë vendimin për 

shpenzimet e procedurës penale për shkak të gjendjes materiale.  

 

      -Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.233/20 të dt. 17.06.2020 ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit A.E. av. Mejreme Halili dhe aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet.  

      Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, në seancën e kolegjit nuk morën pjesë Prokurori i Apelit 

si dhe të dëmtuarit P.B. dhe A. L. edhe pse të njoftuar me rregull për kohën e mbajtjes së seancës, 

ndërsa mori pjesë i akuzuari A.E. me mbrojtësen e tij av.Mejreme Halili. Mbrojtësja e të akuzuarit 

sqaroi disa nga pretendimet e saja ankimore dhe mbeti pranë ankesës së paraqitur me shkrim. I 

akuzuari e mbështeti mbrojtësen e tij.  

       Gjykata e Apelit  e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje juridiko-

penale studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP dhe pasi vlerësoi 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 
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       Ankesa është e pabazuar.  

       Në ankesën e mbrojtëses të akuzuarit A.E. av. Mejreme Halili thekson se nuk janë provuar 

konstatimet për kryerjen e veprës penale të vrasjes në tentativë nga i akuzuari, sepse nga faktet e 

dëshmuara rezulton se nuk ka qenë e mundur një tentativë e tillë. Sipas ankesës i akuzuari ka 

pranuar se për shkak të gjendjes së tij ekonomike ka dal për të vjedh sende, ndërsa armën e ka 

mbajtur për shkak të një konflikti me ish mikun e tij për shkak të divorcit me bashkëshorten e tij. 

Mbrojtja konsideron se i akuzuari nuk ka pasur qëllim ta privojë nga jeta askënd, e siç dihet qëllimi 

është elementi kyç i kësaj vepre penale. Po ashtu mbrojtja konteston edhe veprimin se i akuzuari 

ka tentuar të thyej veturat me mjet të përshtatshëm çekan, sepse një gjë e tillë nuk është vërtetuar. 

Sa i përket veprës penale të lëndimit të lehtë trupor, kjo vepër nuk është vërtetuar me asnjë provë 

bindëse dhe raportet mjeko ligjore janë paraqitur me vonë. Mbrojtja konteston edhe veprën penale 

të prezantimit të rremë, sepse i akuzuari asnjëherë nuk është paraqitur si person zyrtar. Së fundmi 

mbrojtja konkludon se shkeljet e lartcekura kanë ndikuar që dispozitivi i aktgjykimit të jetë në 

kundërshtim me arsyetim, sepse nuk janë dhënë faktet dhe shpjegimet relevante dhe nuk është 

vërtetuar motivi i të akuzuarit, gjë që nuk mbështetet as nga provat konkrete.  

 Gjykata e Apelit e Kosovës me vëmendje ka shqyrtuar aktgjykimin e shkallës së parë, 

ankesën e mbrojtëses si dhe shkresat e lëndës dhe vlerëson se pretendimet e mbrojtëses se 

aktgjykimi është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetim të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe me shkelje të ligjit penal nuk janë të bazuara.  

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyet për faktet vendimtare, duke arsyetuar saktësinë 

e provave kundërthënëse, arsyet e mosmiratimit të propozimeve konkrete të mbrojtjes si dhe arsyet 

në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së kësaj çështjeje penalo juridike, e veçanërisht me 

rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit, e të cilat në 

mënyrën se si është arsyetuar aktgjykimin e bëjnë të qartë dhe të kuptueshëm dhe me vërtetim të 

plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike.  

Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat materiale dhe personale dhe atë 

mbështetur në dëshminë e të dëmtuarve P. B. dhe A.L., të cilët lidhur me kohën, vendin, mënyrën 

dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale kanë qenë të qartë dhe konkret dhe se dëshmitë e 

tyre kanë qenë në përputhje të plotë edhe me provat tjera materiale siç janë: mendimi dhe 

konstatimi i ekspertit mjeko ligjor Dr. N.H.i dt. 10.12.2019, raporti i ekspertimit AKF/2019 – 

0172/2019 – 151 të dt. 22.02.2019, raporti AKF/2019 – 0172/2019 – 150, raporti i këqyrjes së 

vendit të ngjarjes i dt. 19.12.2018 si dhe foto dokumentacioni i shkresave të lëndës.  

Nga këto prova u vërtetua se me dt. 19.12.2018 rreth orës 00:41, i akuzuari ka tentuar të 

kryejë vjedhje nëpër vetura, ku është vërejtur edhe nga qytetarët, ku njëri prej tyre ka lajmëruar 

policinë dhe ka përshkruar të akuzuarin, dukjen dhe gardërobën që e ka pasur vesh. Policët – të 

dëmtuarit kanë qenë afër dhe kanë intervenuar shumë shpejt në vendin e ngjarjes dhe në momentin 

kur i akuzuari ka vërejtur veturën e Policisë ka filluar të ecë shkallëve teposhtë për të dal te rruga 
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“Xheladin Hana” dhe në atë moment polici – i dëmtuari P.B. ka zbritur nga vetura dhe ka vazhduar 

në këmbë ta përcjellë, kurse polici – i dëmtuari A.L. e ka përcjelle me veturë duke ia bllokuar 

rrugën, por i akuzuari pasi ka kaluar rrugën “Xheladin Hana” e ka nxjerrë revolen  duke manovruar 

fillimisht me të, e pastaj duke gjuajtur në drejtim të policit – të dëmtuarit P. B..  

I akuzuari në deklaratën e tij pjesërisht pranon se ka gjuajtur me armë, por në ajër, duke 

menduar se është burri i motrës me të cilin ka pasur problem dhe pasi personi që ka shkrepur dy 

plumba në drejtim të akuzuarit, ky ka vazhduar të ikë dhe duke ikur vetura e policisë ia ka zënë 

rrugën dhe ky ka filluar të ikë, derisa është goditur në shpinë me një mjet të panjohur. Të njëjtat 

pretendime i ka edhe mbrojtësja e të akuzuarit në ankesën e saj, mirëpo provat e administruara të 

cekura më lartë, demantojnë këto pretendime të cilat përveç deklarimit të akuzuarit nuk provohen 

me asnjë provë tjetër, andaj me të drejtë Gjykata e shkallës së parë ka vendosur kur të akuzuarin e 

ka shpallur fajtor dhe e ka gjykuar si në dispozitiv të aktgjykimit.  

Meqë, aktgjykimi i shkallës së parë nuk është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale dhe se gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, nuk kemi 

as shkelje të ligjit penal e që do të kushtëzonin anulimin e të njëjtit.  

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me pretendimet ankimore të mbrojtësës të akuzuarit, 

lidhur me vendimin për dënim kjo gjykatë konsideron se ankesa edhe në këtë drejtim është e pa 

bazuar. Në ankesë nuk ceket  ndonjë rrethanë  e re e që do të ndikonte  në dënimin e shqiptuar apo 

të cilën nuk e ka pasur të njohur gjykata e shkallës së parë me rastin e vlerësimit të rrethanave që 

ndikojnë në lartësinë e dënimit. Në ankesë mbrojtësja këtë bazë ankimore nuk e arsyeton, mirëpo 

propozon që të vendoset për vendimin mbi dënim për dy veprat për të cilat nuk e ka pranuar 

fajësinë.  

 Mirëpo, Gjykata  e Apelit duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

që i pati parasysh edhe Gjykata e shkallës së pare dhe atë si rrethanë rënduese mori peshën e rëndë 

të veprave penale të kryer nga i akuzuari, se i njëjti edhe më parë ka kryer vepra të ngjashme 

penale, ndërsa si rrethanë lehtësuese mori se i akuzuari është i gjendjes së dobët ekonomike, 

mbajtës dhe kujdestar i vetëm i djalit të tij 4 (katër) vjeçar, ndërsa për veprat penale mbajtja në 

kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së dhe prezantim i 

rrejshëm nga neni 417 par.1 të KPRK-së në tërësi e ka pranuar fajësinë, andaj kjo Gjykatë vlerëson   

vlerëson  se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë është në 

harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë 

penale të akuzuarit si ekzekutor, gjykata  e shkallës së parë  ka shqiptuar dënimin e paraparë ligjor 

dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me nenin 41 të KPRK.  

Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPP, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                                    GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
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                                                        PAKR.nr.231/20, më 15.07.2020 

      Procesmbajtëe,                                                   Kryetare e kolegjit- gjyqtarja 

     Sadik Kryeziu                                                       1. Tonka Berishaj__________ 

Anëtarët e kolegjit: 

2. Dr.sc.Driton Muharremi__________ 

 

3. Vaton Durguti _____________ 


