
1 

 

 

                    
                             

PAKR.nr.410/2019 
 

 

                                                           NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 
 Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për Krime te Renda, në kolegj të përbërë 
prej gjyqtarëve Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Kreshnik Radoniqi, 
anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajçi, si procesmbajtëse, në lëndën penale 
të akuzuarit V.H. nga fsh. ..., Komuna e Istogut, për shkak të veprës penale vrasje e rëndë në 
tentativë nga neni 179 par. 1 pika 1.8 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së,  duke vendosur sipas 
ankesës së mbrojtësit të akuzuarit, e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës themelore – DKR 
në Pejë, P.nr.59/2018, të dt. 14.06.2019, në seancën e kolegjit  të mbajtur me datën 
25.09.2019, mori këtë:  
  
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit V.H., ndërsa, Aktgjykimi 
i  Gjykatës Themelore – DKR në Pejë, P.nr.59/2018, të dt. 14.06.2019, vërtetohet.   

 
 

 

A r s y e t i m 
  
 
 
 Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore – DKR në Pejë, P.nr.59/2018, të dt. 
14.06.2019, i akuzuari V.H., është  shpallur fajtor, për shkak të veprës penale vrasje e rëndë 
në tentativë nga neni 179 par. 1 pika 1.8 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, për të cilën i është 
shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) vjet  e 6 (gjashtë) muaj, e në të cilin 
dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 06.01.2019 e tutje. 
 
 I akuzuari është obliguar që të paguajë shpenzimet e procedurës penale që dalin 
sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 50 
(pesëdhjetë) €, kurse në emër të Fondit për kompensimin e Viktimave të paguajë shumën prej 
50 €, e të gjitha këto pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 
 Pala e dëmtuar M.M., për realizimin e kërkesës pasurore – juridike është udhëzuar në 
kontest civil. 
 
 

 Kundër këtij aktgjykimi ne afatin ligjor ka ushtruar ankesë: 
 



2 

 

 

Mbrojtësi i te akuzuarit V.H., av. G.B. nga Peja, për shkak te shkeljeve esenciale, të 
dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 
shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim qe Gjykata e Apelit, 
aktgjykimin e ankimuar ta ndryshojë sa i përket cilësimit juridik dhe lartësisë së dënimit apo të 
njëjtin ta anulojë dhe çështjen ta kthejë në rigjykim dhe vendosje.   

 
Prokuroria e Apelit e Kosovës, me shkresën e vet, PPA/I.nr.385/2019, të dt. 

21.08.2019, duke u deklaruar lidhur me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit V.H., ka propozuar 
që e njëjta të refuzohet si e pa bazuar, ndërsa, aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së 
parë, të vërtetohet. 

 
Gjykata e Apelit, konformë dispozitës se nenit 390 par.1 të KPP të Kosovës, ka 

caktuar seancën e kolegjit në të cilën kanë marrë pjesë i akuzuari V.H., mbrojtësi i tij, av. G.B., 
si dhe e dëmtuara M.M., ndërsa, Prokurori i Apelit ka munguar, edhe pse ka qenë i njoftuar në 
mënyrë të rregullt. I akuzuari dhe mbrojtësi i tij në tërësi kanë mbetur pranë ankesës së 
parashtruar me shkrim duke propozuar që e njëjta të aprovohet si e bazuar, ndërsa, e 
dëmtuara M.M., i është bashkuar procedurës penale ndaj të akuzuarit.  

 
Gjykata e Apelit konformë nenit 394 par.1 të KPP të Kosovës, shqyrtoi shkresat e 

lëndës dhe vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, dhe pretendimet ankimore të mbrojtësit të 
akuzuarit dhe gjeti se:  

 
Ankesa nuk është e bazuar.  
 
Sa i përket shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, mbrojtësi i të 

akuzuarit V.H., pretendon se aktgjykimi i shkallës së parë, është i përfshirë me shkelje nga 
neni 384 par. 1 nën par. 1.12 të KPPRK-së, ngase, me asnjë provë materiale nuk është 
vërtetuar se vepra penale është kryer me dashje si dhe nga motivet e ulëta, e që sipas kësaj 
aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370 të KPPRK-së, e që të njëjtin e bënë të 
paqëndrueshëm nga të cilat arsye edhe i njëjti duhet anuluar.  

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e më sipërme lidhur me shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të cekura në ankesë nuk qëndrojnë e as që ka 
shkelje tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kjo gjykatë i konstaton sipas detyrës 
zyrtare e në rast të ekzistimit të cilave aktgjykimi i atakuar duhej anuluar. Aktgjykimi i ankimuar 
si tërësi, pra edhe dispozitivi është i qartë, i kuptueshëm dhe nuk përmban kundërthënie me 
vetveten ose me arsyerat e paraqitura në të. Përshkrimi i dhënë në dispozitiv i përmban të 
gjitha arsyerat për faktet relevante të cilat janë dhënë qartë, kështu që në asnëj mënyrë nuk 
paraqitet si kundërthënës ose i pa qartë. Aktgjykimi i ankimuar përmban arsyerat e duhura 
faktike dhe juridike, mbi të gjitha faktet relevante të kësaj çështje juridiko penale, të cilat 
arsyera si të drejta dhe të ligjshme, i mbështet edhe kjo gjykatë, sepse kanë mbështetje në 
provat e administruara. Edhe mbrojtja e të akuzuarit ka qenë objekt vlerësimi nga ana e 
gjykatës së shkallës së parë dhe ajo është vlerësuar si çdo provë tjetër në pajtim me 
dispozitën e nenit 370 të KPPK, se sa do të aprovohet mbrojtja e të akuzuarit varet nga 
rezultati i shqyrtimit dhe vlerësimit të tërësishëm të provave të administruara.  

 
Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, në 

ankesën e mbrojtësit të akuzuarit V.H., av. G.B., ceket se gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata e 
shkallës së parë, nuk ka arritur që të vërtetojë se i pandehuri të ketë pasur thikë me vete me të 
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cilën i ka shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarës M.M., mirëpo, thikën e ka pasur e dëmtuara 
M., e cila ka tentuar që ta godas të pandehurin për shkak të mosmarrëveshjeve të mëparshme 
rreth ndarjes së tyre dhe publikimit të disa fotove nga ana e të pandehurit, mirëpo, i pandehuri 
ia kap thikën nga dora të dëmtuarës dhe më parë i shkakton lëndime trupore vetes e pastaj e 
godet edhe të dëmtuarën disa herë, pra, sipas mbrojtjes i pandehuri ka qenë më parë i 
sulmuar nga e dëmtuara situatë të cilën nuk e ka pritur dhe kjo tek i njëjti ka shkaktuar tronditje 
mendore.  

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e mësipërme ankimore të mbrojtësit 

të akuzuarit V.H., nuk qëndrojnë, ngase, nga shkresat e lëndës, deklarata e të dëmtuarës 
M.M., nga raporti i ekspertizës mjeko ligjore  të dt. 27.07.2018, të kryer nga eksperti mjeko – 
ligjor N.U., raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes i dt. 21.06.2018, skica e vendit të ngjarjes 
dhe foto albumi nga vendi i ngjarjes, është vërtetuar se i akuzuari V. dhe e dëmtuara M., janë 
njohur në mes veti, dhe për disa muaj kanë qenë në lidhje dashurie, mirëpo, pas tre muaj, e 
dëmtuara ka vendosur që ta ndërpres këtë lidhje dhe ngase, i akuzuari në telefonin e tij kishte 
disa foto intime të dëmtuarës, e dëmtuara ka kërkuar që e njëjta t’i fshijë këto nga telefoni i tij 
dhe të njëjtit janë marrë vesh që të takohen tek vendi i quajtur “Kodra e Shqiponjës” , mirëpo, 
pasi që janë takuar në një moment i akuzuari me thikë ka tentuar ta privojë nga jeta të 
dëmtuarën, me ç’rast, e godet në pjesë të ndryshme të trupit duke i shkaktuar lëndime të rënda 
trupore e cila është vërtetuar edhe me ekspertizën mjeko-ligjore e qe kete e ka përshkruar ne 
menyre detale dhe bindëse e dëmtuara M.. 

 
Këtë gjendje faktike të vërtetuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, e aprovon 

edhe Gjykata e Apelit, dhe se pretendimet e të akuzuarit se e dëmtuara ka dashur ta godet me 
thikë dhe në atë moment ai ia ka marrë thikën nga dora janë në kundërshtim  me provat që 
gjendjen në shrkesa të lëndës, dhe me deklaratën e të dëmtuarës, mirëpo, i akuzuari këtë e 
bën me qëllim që t’i ikë përgjegjësisë penale kinse ka qenë i sulmuar nga e akuzuara.  

 
Andaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipërpërmendura si dhe rrethanat 

dhe arsyerat më detajisht të theksuara në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar, del se 
konkludimi i gjykatës së shkallës së parë, se i akuzuari, e ka kryer veprën penale për të cilën 
është shpallur fajtor dhe se një konkludim i tillë, është i drejtë dhe se në mënyrë të pa dyshimtë 
është vërtetuar se i akuzuari nga motivet e ulëta, nga arsyeja se e dëmtuara nuk ka dashur që 
më tutje të vazhdojë lidhjen e dashurisë me të njëjtin, ai ka ndërmarrë veprimet inkriminuese  e 
me qellim qe te dëmtuarën ta privoj nga jeta.  

 
Nga këto arsye jo vetëm që nuk janë aprovuar pretendimet ankimore se gjykata e 

shkallës së parë, ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, por kjo gjykatë 
e ka gjetur se janë të pa bazuara edhe pretendimet ankimore se me aktgjykimin e ankimuar 
është bërë shkelja e ligjit penal në dëm të akuzuarit, ngase,sipas Gjykatës se Apelit në 
veprimet e të njëjtit ekzistojnë te gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale 
vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 par. 1 pika 1.8 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së,  për 
të cilën është shpallur fajtor dhe është gjykuar.  

 
Sa  i përket vendimit mbi sanksionin penal mbrojtësi i të akuzuarit me ankese 

pretendon se dënimi i shqiptuar është i lartë dhe se gjykata e shkallës së parë, nuk i ka marrë 
parasysh rrethanat lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit e sikur te njejtat ti kishte 
vlerësuar ne menyre te drejte do ti kishte  shqiptuar nje dënim me te ulet,andaj  konsideron se 
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edhe me shqiptimin e një dënimi më të ulët me burgim, mund të arrihet qëllimi i dënimit i 
paraparë me nenin 41 të KPRK-së. 

 
Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për sanksionin penal, Gjykata e Apelit, 

gjen se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit, ngase, arsyerat e 
cekura në ankesë gjykata e shkallës së parë, i ka pasur parasysh dhe vlerësuar me rastin e 
shqiptimit të dënimit, si moshën relativisht të re të akuzuarit, kërkim faljen publike familjes së të 
dëmtuar, dhe gjendjen e vështirë ekonomike. 

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit 

të llojit dhe lartësisë së dënimit, jo vetëm që drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka konstatuar të 
gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e sanksionit penal, por të njëjtat edhe drejtë i ka 
vlerësuar. Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e cekura më lartë, si dhe rrethanat 
e rastit konkret, pasojat e shkaktuara, dëmtimi i të mirës së mbrojtur, vepra penale e kryer ndaj 
personit të mitur, atëherë del se dënimi i shqiptuar të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës 
së parë, është i drejtë dhe në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe me 
intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, andaj Gjykata e Apelit, është e 
bindur se me dënimin e shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, do të arrihet qëllimi i 
dënimit i paraparë me nenin 41 të KPK.  

 
Nga arsyet e cekura më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-ës është vendosur si 

në dispozitiv të aktgjykimit. 
 

 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
PAKR.nr.410/2019, me dt.25.09.2019 

 
 

 
Procembajtëse,                  Anëtarët e kolegjit                                  Kryetari i kolegjit 
Leonita Lajçi                               Abdullah Ahmeti                                        Xhevdet Abazi                                                                       
________________                         ________________                                ________________ 
                                                        Kreshnik Radoniqi 
       ________________ 


