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                                                                                                                      PAKR.nr.437/2019 

     

NË EMËR TË POPULLIT 

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

gjyqtarët: Have Haliti, kryetare, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Burim Ademi, anëtarë, 

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

akuzuarit J.B., për shkak të veprës penale - vrasje në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të 

KPRK, duke vendosur në lidhje me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit J.B.,, av. M.N., e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Prishtinë, PKR.nr.73/2019 të dt. 10.07.2019, 

në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 30.09.2019, mori këtë: 

                

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit J.B., av. M.N., kurse aktgjykimi 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, PKR.nr.73/2019 të dt. 10.07.2019, vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Prishtinë, PKR.nr.73/2019 të dt. 10.07.2019, të 

akuzuarin J.B., e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale vrasja në tentativë nga neni 178 

lidhur me nenin 28 të KPRK dhe e ka gjykuar me 2 vite e 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në dënimin e shqiptuar të akuzuarit i llogaritet koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 04.02.2019 deri me datë 10.07.2019. 

Është detyruar i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare 

të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 100 euro, si dhe shumën 

prej 50 euro, për fondin për kompensimin e viktimave të krimit, brenda afatit prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nga i akuzuari konfiskohet thika si mjet me të cilin është kryer 

vepra penale. I dëmtuari A.B. ka hequr dorë për realizimin e kërkesës pasurore juridike.  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Mbrojtësi i të akuzuarit J.B., av. M.N., për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, me 

propozim që të aprovohet ankesa si e bazuar ashtu që të ndryshohet aktgjykimi përkitazi me 
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vendimin për dënim duke pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe të aplikohet instituti i 

zbutjes së dënimit dhe të akuzuarit ti shqiptohet një dënim sa më i butë apo më i favorshëm.  

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.408/19 të dt.05.09.2019, ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit J.B. av. M.N. ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet.  

Konform nenit 390 par.1 të KPPK, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën ishin të 

pranishëm: i akuzuari J.B., ndërsa munguan Prokurori i Apelit, i dëmtuari A.B. dhe mbrojtësi i të 

akuzuarit J.B., av. M.N., edhe pse janë njoftuar me rregull për kohën e mbajtjes së seancës, andaj 

seanca u mbajt konform nenit 390 par.4 të KPPRK-së, në mungesë të tyre. I akuzuari J.B., 

theksoi se  është i vetmi mbajtës i familjes dhe si provë ofroi një kontratë të punës, në pikat tjera 

mbeti pranë ankesës së paraqitur nga mbrojtësi i tij.  

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit së bashku me 

shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

Ankesa nuk është e bazuar.  

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

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare edhe në këtë aspekt konform nenit 394 par.1 të KPPK-së dhe gjeti se i njëjti nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të 

kishin kushtëzuar prishjen e tij. 

Po ashtu gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, pasi që nuk lejohet ankesa 

për këtë bazë ankimore sipas nenit 383 par.2 të KPPK-së, meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë 

në të gjitha pikat e aktakuzës dhe me këtë është pajtuar prokurori si dhe trupi gjykues, prandaj 

aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve tjera ankimore. 

Vendimi mbi dënimin  

Duke shqyrtuar aktgjykimin  e ankimuar përkitazi me vendimin mbi dënimin, Gjykata e Apelit, 

konstaton se pretendimet ankimore nuk qëndrojnë. Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit J.B., av. 

M.N., u referohet të gjitha rrethanave lehtësuese dhe rënduese të cilat i ka pasur parasysh edhe 

gjykata e shkallës së parë. Mbrojtësi pretendon se gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së 

dënimit nuk ka marrë parasysh dhe nuk iu ka kushtuar rëndësinë e duhur rrethanave lehtësuese se 

i akuzuari ka pasur sjellje korrekte në gjykatë, se nuk dyshohet apo akuzohet për vepra tjera 

penale, se është mbajtës i vetëm i familjes, se punon në firmë private, është student dhe ka 

objektiv kryerjen e fakultetit që të bëhet anëtar i dobishëm i shoqërisë,  po ashtu propozon  të 

merren parasysh sjelljet e palës së dëmtuar se i njëjti disa herë e ka fyer të akuzuarin se 3 herë e 

ka ndal në rrugë me 4 shokë tij duke i thënë se ku po donë me u taku ‘’me i kry senet na’’, derisa 
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i akuzuari ka qenë i vetëm, se pak para se të ndodh rasti i akuzuari ka qenë në veturën e tij me të 

dashurën e tij dhe i dëmtuari me shokët e tij ka shkuar te vetura e tij dhe e ka fyer dhe kërcënuar. 

Mbrojtësi konsideron se gabimisht është marrë parasysh si rrethanë rënduese mënyra e kryerjes 

së veprës penale. Për këto arsye gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar drejtë të gjitha 

rrethanat lehtësuese. 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të akuzuarit i ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK. Si rrethana lehtësuese mori 

faktin se i akuzuari ka pranuar fajësinë, është i moshës së re, rrethanën në cilën është kryer vepra 

penale, se i njëjti ka shprehë pendimin e thellë duke premtuar se nuk do të përsërisë vepra 

penale, kërkim faljen ndaj palës së dëmtuar, se është pajtuar me palën e dëmtuar, kujdesin e 

familjes se të akuzuarit për mbështetje materiale për shërimin e të dëmtuarit, ndërkaq si rrethanë 

rënduese ka marrë parasysh mënyrën e kryerjes së veprës penale.  

Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë e aprovon edhe Gjykata e 

Apelit, e cila vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në përpjesëtim me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe është në funksion të preventivës së 

përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i 

parashikuar me nenin 41 të KPRK-së. Për një dënim më të butë, për çka pretendon mbrojtësi i të 

akuzuarit në ankesën e tij, nuk janë përmbushur kushtet ligjore, meqë rrethanat  të cilave u 

referohen ankesat nuk kanë peshën e tillë që do të arsyetonin dënime më të buta ndaj të 

akuzuarit. Për arsye të paraqitura si më lartë ankesat e mbrojtësit të të akuzuarit u refuzuan si të 

pabazuar. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

                                                    

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

         PAKR 437/2019 datë 30.09.2019 

Procesmbajtës,                           Anëtarët e kolegjit,                                     Kryetare e kolegjit, 

Sadik Kryeziu                        Tonka Berishaj                                          Have Haliti                  

                                                      _____________ 

                                                      Burim Ademi 

                                                  _____________                                                                    


