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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për krime të rënda, 

kolegji i përbërë nga gjyqtarët, Fillim Skoro, kryetar, Driton Muharremi e Have 

Haliti, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Shaqë Curri, si 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarës I.K, për shkak të veprës 

penale ndihmë në veprën penale vrasje në tentative, nga neni 146 lidhur me nenin 

20 dhe 25 të Kodit Penal të Kosovës (KPK)-ës, duke vendosur përkitazi me 

ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, dhe ankesave të akuzuarës dhe 

mbrojtësit  të saj, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, P.nr.356/2010 datë 20.10.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

08.07.2016, mori këtë: 

                                          

                                                  

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

  

 

              Refuzohen si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Prishtinë 

dhe ato të akuzuarës I.K dhe mbrojtësit  të saj, kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, P.nr.356/2010 datë 20.10.2015, vërtetohet. 

 

 

      A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

 Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin, P.nr.356/2010 datë 

20.10.2015, të akuzuarën I.K, e ka shpallë fajtore për shkak të veprës penale  

ndihmë ne vrasje në tentativë, nga neni 146 lidhur me nenin 20 dhe 25 të KPK, 

dhe e ka gjykuar me dënim me burgim ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) 

muaj, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar ne paraburgim prej 

datës 06.06.2006 deri me datë 14.06.2006. Është  obliguar që të paguaj 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës dhe paushallin 

gjyqësor në shumë prej 100 €. I dëmtuari B.L, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar në kontest civil.  

 

            Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjorë ankesë kanë paraqitur: 

 

             -Prokuroria Themelore në Prishtinë, për  shkak të  vendimit mbi dënim, 

me propozim që Gjykata e Apelit ankesën të aprovoj si te bazuar,  aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë ta ndryshon dhe të akuzuarit ti shqiptojë një dënim më 

të lartë. 
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- E akuzuara I.K, pa precizuar bazën ankimore, me propozim që Gjykata e 

Apelit aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ta ndryshon dhe të akuzuarën ta 

liroj nga akuza.  

 

      - Mbrojtësi i të akuzuarës I.K, av. A.B, për  shkak të vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi dënim, 

me propozim që Gjykata e Apelit ankesën ta aprovoj, aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë ta ndryshon dhe të akuzuarën  ta liroj nga akuza apo të njëjtin 

aktgjykim ta anuloj dhe lëndën ta kthej në rigjykim.  

 

 Brenda afatit ligjor përgjigje ne ankesën e prokurorit ka paraqitur e 

akuzuara I.K, përmes mbrojtësit të tij, av. A.B, duke propozuar që Gjykata e 

Apelit ankesën e prokurorit ta refuzoj si të pabazuar. 

 

       Gjykata e Apelit e caktoj dhe mbajti seancën e kolegjit, në të cilën nuk 

morri pjese Prokurori i Apelit dhe i dëmtuari B.L edhe pse të ftuar me rregull, 

ndërsa prezent ishin e akuzuara I.K dhe mbrojtësi av. A.B. Mbrojtësi  i akuzuares 

av.A.B,  deklaroj se mbetet në tërsi pranë prentendimeve ankimore në ankesë, 

njëherit propozon që të refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokuroit, ndërsa e 

akuzuara I.K deklaroj se e përkrahë fjalen e mbrojtësit të saj dhe qëndron pranë 

ankesës së saj të bërë me shkrim.  

 

Prokurori i Apelit me parashtresën me shkrim PPA/I.nr.220/16, të 

dt.20.04.2016, ka propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë  të 

aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarës ti 

shqiptohet një dënim më i lartë më burg efektiv,  ndërsa ankesa dhe përgjigjja në 

ankesën e PTH, të parashtruar nga mbrojtësi të akuzuares të refuzohen si të pa 

bazuara.  

 

 Gjykata e Apelit  e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat  e kësaj 

çështjeje juridiko-penale studio aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e 

nenit 394 të KPP dhe pasi  vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

 -ankesat nuk janë të bazuara. 

 

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, konstatoi se ai nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e të cilat kishin me 

kushtëzuar anulimin e tij. 

 

Aktgjykimi i shkallës së parë atakohet nga ana e mbrojtësit të akuzuarës 

për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke theksuar 

se gjykata në ketë çështje ka pasur dy lloj provash njëra provë ka shkuar ne favor 

të mbrojtjes së të akuzuarës, kurse njëra provë që ka shkuar në dëm të saj. Për të 

pasur të qartë dhe te plotë gjendjen faktike ne ketë çështje penale nuk është 

kontestuese qe I.K ka shkuar bashkë me R.Th, me veturën të cilën e ka drejtuar 

I.K para lokalit “ ...”, por nuk është vërtetuar se ajo e ka parkuar veturën dhe e ka 
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pritur R.Th. Pra, I. duke pasur parasysh se nuk ka raporte të mira me të vëllain, 

është kthyer menjëherë dhe tek për gjatë rrugës ka dëgjuar krismat. Sa i përket 

shkeljes së ligjit penal mbrojtja pretendon se aktgjykimi është i përfshire në 

vërtetimin e gabuar dhe jo te plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, 

nga se për të ekzistuar ndihma e kryesit  në kryerjen e veprës penale të vrasjes në 

tentativë duhet të ekzistoj dashja për të ndihmuar në ketë drejtim dhe se elemente 

ndihmëse gjykata nuk i ka sqaruar se cilat kanë qenë ato dhe se këto elemente nuk 

kanë ekzistuar dhe pa ekzistimin e tyre nuk ka ndihmë.  

 

E akuzuara në ankesë nuk i ka precizuar bazat ankimore, por nga 

përmbajtja mund të konkludohet se e njejta e konteston vërtetimin e gjendjes 

faktike nga gjykata, duke konsideruar se është shpallur fajtore pa prova dhe se 

nuk është vërtetuar se e njeta ka kryer veprën penale.  

 

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës, ka shqyrtuar me kujdes ankesën e mbrojtësit 

të akuzuarës dhe atë të akuzuarës lidhur me pretendimet e tyre ankimore duke 

vlerësuar se këto ankesa në këtë drejtim janë të pa bazuara.  I dëmtuari B.L, lidhur 

me kohën, mënyrën dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale ka qenë 

bindës, i qartë dhe konkret dhe se deklarata e tij ka mbështetje dhe përputhet edhe 

me deklaratën e dëshmitares E.L, nga e cila përveç që vërtetohen raportet jo të 

mira në mes të akuzuarës I, dhe vëllait të saj Bibës, por vërtetohet edhe biseda e të 

pandehurit R.Th, me të dëmtuarin B.L, si dhe ka vërtetuar faktin se e akuzuara me 

të R.Th, kanë shkuar në drejtim të veturës dhe pasi që kanë hyrë në veturë janë 

larguar nga vendi i ngjarjes. Edhe e akuzuara pjesërisht vërteton se ka dërguar të 

pandehurin R.Th, deri te vendi ku ka qenë vëllai i saj B, por se gjykata e shkallës 

së parë me të drejtë nuk ia fali besimin deklaratës së saj në drejtim të asaj që ajo e 

mohon ndihmën që ia ka dhënë të pandehurit  R.Th, për të kryer veprën penale të 

vrasjes pasi që përveç provave personale që janë administruar në shqyrtimi  

kryesor kësaj i shtohen edhe provat materiale si raporti i ekspertizës mjeko-ligjore 

ku përshkruhen pagët e shkaktuar me armë të dëmtuarit si dhe vërtetimi mbi 

konfiskimin e revolës, pushkës së gjuetisë dhe fishekëve nr. 2006-AF-00383 datë 

06.06.2006 të konfiskuara nga R.Th, e që demantojnë pretendimet e mbrojtjes se e 

njëjta nuk ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar dhe është shpallur 

fajtore.    

 

Sa i përket  pretendimeve të mbrojtjes se është shkelur Ligji Penal në dëm 

të akuzuarit, pasi që sipas mbrojtjes për të ekzistuar ndihma e kryesit  në kryerjen 

e veprës penale të vrasjes në tentativë duhet të ekzistoj dashja për të ndihmuar në 

ketë drejtim dhe se elemente ndihmëse gjykata nuk i ka sqaruar se cilat kanë qenë 

ato dhe se këto elemente nuk kanë ekzistuar dhe pa ekzistimin e tyre nuk ka 

ndihmë, kjo është e pa bazuar për faktin se në bazë të provave që u cekën më lartë 

u vërtetua se e akuzuara me veturë e ka sjellë të akuzuarin te vendi ku është kryer 

vepra penale, e ka pritur  dhe se pas kryerjes së veprës penale përsëri me veturë e 

ka larguar nga vendi i ngjarjes, e që qartë mund të vihet në konkludim se në 

veprimet e saj qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale ndihmë në veprën 

penale vrasje në tentative, nga neni 146 lidhur me nenin 20 dhe 25 të KPK-ës.  
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           Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimi, Gjykata  e 

Apelit vlerëson se pretendimet  ankimore nuk janë të bazuara. Në ankesën e 

prokurorit dhe mbrojtësit të akuzuarës nuk ceket  ndonjë rrethanë  e re e që kishte 

me ndikuar 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. Prokurori thekson në ankesë se dënimi nuk i përgjigjet shkallës së 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkalës së përgjegjësisë penale dhe 

se dënimi duhet të jetë më i ashpër. Ndërsa mbrojtësi në ankesë thekson se 

vendimit mbi dënim është tepër i lartë dhe gjykata gabimisht ka marrë si rrethanë 

rënduese peshën  e veprës penale dhe motivin e kryerjes së saj. Sipas kësaj 

gjykate, gjykata e shkallës së parë drejtë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat si ato 

lehtësuese ( më parë e gjykuar dhe koha relativisht e gjatë e kryerjes së veprës 

penale mbi 10 vite) ashtu edhe ato renduese (siç është pesha e veprës penale dhe 

motivi), duke vlerësuar se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarës 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 të akuzuarit si ekzekutor 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 KPPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

                         GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.240/2016, më 08.07.2016 

 

 

  Procesmbajtësja,                                                      Kryetari i kolegjit- gjyqtari 

 

  Shaqë Curri______                                             1. Fillim Skoro __________ 

 

                                     Anëtaret e kolegjit: 

 

                                    2. Driton Muharremi__________ 

 

                                    3. Have Haliti_____________ 
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