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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për krime të rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët: Driton Muharemi, kryetar, Tonka Berishaj dhe Vahid Halili, 

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional, Bujar Bala, procesmbajtës, 

në çështjen penale të akuzuarit Rr.G. nga fshati ..., komuna e Vushtrrisë, për shkak të 

veprës penale-vrasje në tentativë parashikuar nga neni 146 lidhur me nenin 20 të 

KPK, duke vendosur lidhur me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë dhe përgjigjen në ankesën e PPTH  të ushtruara kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P. nr. 300/2013 i datës 21 prill 2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur konform nenit 390 par. 1 dhe 4 të KPPK, më 21.korrik 2017, mori 

këtë: 

 

 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, 

kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P. nr. 300/2013 i datës 21 prill 

2017, vërtetohet. 

 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë me aktgjykimin P.nr. 300/2013 të datës 21 prill 

2017, të akuzuarin Rr.G. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale vrasje e 

mbetur në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin20 të KPK dhe i ka shqiptuar dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, në cilin dënim i është 

njohë edhe koha e kaluar në paraburgim prej 11.09.2010 deri me 11.10.2010 dhe 

koha e kaluar në arrest shtëpiak prej 11.10.2010 deri me 10.11.2010. 

I dëmtuari R.Xh., për realizimin e kërkesës pasurore juridike  udhëzohet në kontest 

civil. 

I akuzuari është detyruar që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe të 

paushallit gjyqësor në shumë prej 100 € dhe në emër të shpenzimeve për ekspertizë 
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mjeko-ligjore shumën prej 35 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita kur 

aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Kundër këtij aktgjykimi ka ushtruar ankesë: 

 

- Prokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, për shkak të vendimit mbi 

dënimin, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës aktgjykimin e ankimuar ta 

ndryshojë ashtu që të akuzuarit t’i shqiptojë dënim më burgim ma të lartë.  

 

-Përgjigje në ankesën e Prokuroritë  Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, ka ushtruar 

mbrojtësi i të akuzuarit Rr.G. av. Xh.H., me propozim që Gjykata e Apelit ankesën e 

Prokurorit ta refuzojë si të pabazuar, kurse aktgjykimin e ankimuar ta vërtetojë. 

 

Gjykata e Apelit e mbajti seancën e kolegjit konform dispozitës së nenit 390 të 

KPPK, në cilën ishin të pranishëm mbrojtësi i të akuzuarit av. Xh.H., i cili pasi bëri 

disa sqarime mbeti në tersi pran propozimit si në përgjigjen në ankesën e Prokurorit si 

dhe i akuzuari Rr.G. i cili shprehi pendimin e tij për veprën e kryer penale dhe e 

mbështeti në tersi fjalën e mbrojtësit. Prokurori i Apelit dhe i dëmtuari RR.Xh., edhe 

pse të njoftuar me rregull në seancë nuk morën pjesë, prandaj gjykata e mbajti 

seancën e kolegjit në mungesë të tyre konform dispozitës së nenit 390 par. 4 të 

KPPK. 

 

Prokurori i Shtetit me parashtresën PPA.nr. 249/2017 datë 31.05.2017, ka propozuar 

që ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, të aprovohet si e 

bazuar. 

 

Gjykata Supreme pasi që i shqyrtoi shkresat e kësaj çështjeje juridiko-penale, studio 

aktgjykimin e ankimuar në pajtim me nenin 394 par.1 të KPPK dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve ankimore dhe shkresave të lëndës, gjeti se: 

 

Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Meqë aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal në dëm të akuzuarit, 

atëherë Gjykata e Apelit të njëjtin e vlerësoi në pajtim me dispozitën e nenit 394 par. 

1 të KPPK-së, sipas detyrës zyrtare dhe gjeti se ai nuk përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale që kishin me kushtëzuar prishjen e tij. 

 

Po ashtu, as gjendja faktike nuk ka qenë objekt i vlerësimi i kësaj Gjykate, ngase në 

ketë drejtim nuk ka pasur ankesë e as që lejohet ankesa pasi që i akuzuari e ka 

pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe trupi gjykues është pajtuar me një 

pohim të tillë - neni 383 par. 2 të KPPK-së, prandaj aktgjykimin e ankimuar e 

vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore.  
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Në ankesë theksohet se gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimit të 

akuzuarit nuk i ka vlerësuar drejtë rrethanat e parapara me dispozitën e nenit 73 të 

KPPK, pasi që, siç shihet nga arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar, gjykata i ka 

mbivlerësuar rrethanat lehtësuese dhe ka nxjerr konkluzion të gabuar për ekzistimin e 

rrethanave posaçërisht lehtësuese, ndërsa rrethanat renduese si: shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit, se më parë është pajisur me thikë, se të dëmtuarin e 

ka goditur shtatë herë me thikë në trup që tregon për intensitetin e lartë që ka shprehur 

i akuzuari dhe pasojat e kësaj vepre-lëndimet që ka pësuar i dëmtuari dhe 

rrezikshmëria shoqërore, nuk i ka vlerësuar. Prandaj konsideron se me dënimin e 

shqiptuar të akuzuarit nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit në përgjigjen në ankesën e Prokurorit thekson se gjykata e 

shkallës së parë drejtë i ka vlerësuar rrethanat për matjen e dënimit të akuzuarit  edhe 

pse në këtë rast përveç rrethanave të cekura në aktgjykimin e ankimuar  qëndrojnë 

edhe rrethana tjera si: tani i akuzuari është familjarë, baba i dy fëmijëve, në kohen e 

kryerjes së veprës penale ishte shumë i ri, pothuajse veç sa e kishte kaluar moshën e 

të miturit, prandaj konsideron se duke pas parasysh kohen e kryerjes së veprës penale 

dhe pendimin që ka shpreh i akuzuari dhe prej asaj kohe asnjëherë nuk ka ra ndesh 

me ligjin, me dënimin e shqiptuar në aktgjykimin e ankimuar , do të arrihet qellimi i 

dënimit i parashikuar me ligj. 

 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit  të 

akuzuarit  i ka vlerësuar se më parë nuk ka qenë i gjykuar, pranimi i fajësisë, shprehja 

e pendimit, bashkëpunimi në mënyrë korrekte me gjykatën dhe organet e ndjekjes dhe 

duke e vlerësuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari si rrethanë posaçërisht lehtësuese, 

ka zbatuar dispozitat ligjore për zbutje të dënimit, të akuzuarit i ka shqiptuar dënim 

nën minimumin e përcaktuar me ligj për këtë vepër penale.  

 

Duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipër cekura, rrethanat e rastit konkret- 

ngjarja ka ndodhur atu për atu, posaçërisht faktin se i akuzuari në kohën e kryerjes së 

veprës penale ishte i moshës shumë të re, se të dëmtuarit i ka kërkuar falje dhe kanë 

arritur pajtimin, se as para e as pas  ngjarjes kritike nuk kanë pasur mosmarrëveshje, 

prej kohës së kryerjes së veprës penale nuk ka ra ndesh me ligjin si dhe faktin se i 

akuzuari tani është familjare, baba i dy fëmijëve, Gjykata e Apelit gjen se dënimi i 

shqiptuar të akuzuarit është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprues së kryera penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se me 

këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 41 të KPK-së  ( neni 

34 i Kodit në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale). Për këto arsye ankesa e 

prokurorit që të akuzuarit ti shqiptohet dënim më të ashpër u refuzua si e pabazuar. 
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Nga sa u tha më lartë e konform dispozitës së nenit 401 të KPPK, u vendos si në 

diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr. 252/2017, më 21 korrik 2017 

 

Procesmbajtësja,                     Anëtarët e kolegjit,                    Kryetare e kolegjit, 

Bujar Bala   

                                                 Tonka Berishaj                           Driton Muharemi 

                _____________   

                                   

  

                                                  Vahid Halili 

 _______________ 


