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PAKR.nr.444/2019                                                                                                                       

 
 

                                        NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
Gjykata e Apelit e Kosovës, Departamenti për Krime të Rënda, në kolegj të  përbërë nga 

gjyqtarët: Driton Muharremi, kryetar, Fillim Skoro, gjyqtar referues e Vaton Dërguti anëtar, me 
bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu, si procesmbajtës,në lëndën penale kundër të 
akuzuarve A.Sh., nga Prishtina, për veprat penale Vrasje në bashkëveprim nga neni 30 al 2 pika 3 
të LPK-së. Marrëdhënie seksuale me dhunë në bashkëveprim neni 74 al.2 të LPK-së, Vrasje në 
bashkëveprim me dy persona NN nga neni 30 al.2 pika 3 të LPK-së, dhe Vrasje në bashkëveprim 
nga neni 30 al.2 pika 3 të LPK-së, I.R. për shkak të veprës penale Marrëdhënie seksuale me 
dhunë në bashkëveprim nga neni 74 al.2 të LPK-së,  për të vendosur përkitazi me ankesën e 
mbrojtësit të akuzuarit I.R., avokatit A.Gj., të ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 
DKR në Prishtinë, PKR.nr.352/2018 të dt.03.06.2019 dhe në seancën publike të kolegjit të mbajtur 
me dt.18.09.2019 mori këtë:  

 
 
 
 

                                 A K T GJ Y K I M  
 

  
 Refuzohen si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore DKR- në Prishtinë, dhe e  
mbrojtësit të akuzuarit  I.R., av.A.Gj., dhe  aktgjykimi i Gjykatës Themelore- DKR në Prishtinë 
PKR.nr.352/2018 të dt.03.06.2019, vërtetohet. 
 
 

                                         A r s y e t i m  
 
 
Gjykata Themelore- DKR në Prishtinë, PKR.nr.352/2018 të dt.03.06.2019,  e ka shpallur 

fajtor të akuzuarin A.Sh., nga Prishtina, për veprat penale të vrasjes nga neni 30 al.2 pika 3 të LPK-
së , Marrëdhënie seksuale me dhunë, nga neni 74 al.2 pika 3 të LPK-së, dhe dënimin e shqiptuar 
sipas aktgjykimit të plotfuqishëm e Gjykatës së Qarkut P.nr.94/02 të dt.14.04.2003, në kohëzgjatje 
prej 18 (tetëmbëdhjetë) vite, për veprën penale të Vrasjes nga neni 30 al.1 të LPK-së , i shqipton 
dënim prej 15 (pesëmbëdhjetë) viteve, për veprën penale Marrëdhënie seksuale me dhunë nga 
neni 74 al.2 të LPK-së, ia shqipton dënimin prej 2 (dy) vjetëve, dhe në bazë të nenit 48 të LPJ,  për 
dy vepra penale edhe dënimin e Gjykatës së Qarkut prej 18 (tetëmbëdhjetë) viteve të cilën e merr 
si të vërtetuar, ia shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 20 (njëzet) viteve, të akuzuarit I.R., 
për veprën penale Marrëdhënie seksuale me dhunë nga neni 74 al.2 të LPK ia shqipton dënim me 
burgim prej 2 (dy) viteve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën kohore prej 4 (katër) 
viteve nuk kryen vepër tjetër penale.   
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Të akuzuarit detyrohen të paguaj shpenzimet e veprës penale, aq sa do të jenë sipas 
llogaritjes së përfundimtare së gjykatës, edhe në emër të paushallit gjyqësor, se cili veç e veç 
shumën prej 200 euro brenda afatit prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen në kontest civil. 
 
Në bazë të nenit 39 par.3 nën.par.3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave , të akuzuarit 

obligohen nga 50€, për të ndjerët M.S., përmes përfaqësueses av.E.S., A.H., përmes 
përfaqësueses av.F.H., I.S. dhe Xh.S. përmes përfaqësueses av.E.Sh. 

 
Në bazë të nenit 364 par.1 nën.par.1.3 të KPP-së, i akuzuari A.Sh. lirohet nga aktakuza 

për veprën penale të vrasjes të kryer në bashkëveprim, me dy persona NN nga neni 30 al.2, pika 3 
të LPK-së, dhe për veprën penale të vrasjes nga neni 30 al.2 pika 3 të LPK-së. 

 
Shpenzimet e procedurës penale për pjesën liruese të aktgjykimit bie në barrë të mjeteve 

buxhetore të asaj gjykate.  
 

Kundër këtij aktgjykimi me kohë ka ushtruar ankesë: 
 

-Prokuroria Themelore DKR-në Prishtinë për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes 
faktike, Shkeljes së ligjit penal dhe vendimit lidhur me sanksionin penal me propozim që Gjykata e 
Apelit Aktgjykimin e Ankimuar ta anuloj dhe çështjen penale ta kthej në rigjykim dhe vendim ose ta 
ndryshoj sa i përket sanksionit penal dhe të akuzuarve ti shqiptoj dënime më të larta me burgim. 
 

-Mbrojtësja  e të akuzuarit I.R., av.A.Gj., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së Ligjit 
penal, me propozim që Gjykata e Apelit, ta ndryshoj aktgjykimin e ankimuar dhe të akuzuarin I.R. 
në bazë të nenit 364 par.1 nën.par.1.3 të KPP-së, ta liroj nga aktakuza pasi që nuk është provuar 
që ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 
Prokuroria e Apelit-DKR në Prishtinë, me shkresën e saj, PPA/I.nr.415/2018, të 

dt.04.09.2019, ka propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore DKR në Prishtinë, të aprovohet si 
e bazuar, ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuzuarit I.R., av.A.Gj., të refuzohet si e pabazuar.  

 
Gjykata e Apelit, caktoi seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën të nenit 390 të KPP-së, 

ka caktuar seancën e kolegjit ku morën pjesë i akuzuari  I.R. dhe mbrojtësi i tij av. A.Gj., F.A. , 
ndërsa në seancë Prokurori i Apelit, i dëmtuari M.S., dhe përfaqësuesja e palës së dëmtuar av. 
E.S., i dëmtuari A.H. dhe përfaqësuesja e palës së dëmtuar av. F.H., edhe pse ishin njoftuar në 
mënyrë të rregullt dhe seanca e mbajtur në mungesë të tyre pajtim me nenin 394 par.4 të KPP-së, 
për arsye se pjesëmarrja e tyre nuk është e domosdoshme.  
 
 Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimor detyrimisht, në kuptim të dispozitës së 
nenit 394 par.1 të KPP, vlerësoi pretendimet ankimore të PTH-DKR në Mitrovicë,  të mbrojtëses të 
akuzuarit, si dhe mori parasysh mendimin me shkrim të Prokurorisë së Apelit-DKR në Prishtinë, si 
dhe shkresave tjera të lëndës dhe  gjeti se:  
 
             Ankesat e PTH-DKR në Prishtinë dhe e mbrojtësit  të akuzuarit, janë të pabazuara.  
  

Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës. 



3 

 

 
 -PTH-DKR në Prishtinë, në ankesën e saj pretendon se gjykata nuk i ka  vërtetuar në 

mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje penalo-juridike, dhe me rastin e 
matjes së dënimit, gabimisht ka vlerësuar rregullat të përgjithshme për matjen e dënimit. Në 
ankesë pretendohet që është shkel Ligji penal, për arsye se gjykata e ka liruar nga aktakuza të 
akuzuarin A.Sh. për veprën penale të kryer në bashkëveprim edhe me dy persona NN, vrasja nga 
neni 30 al.2 pika 3 të LPK, si dhe vepra penale Vrasja nga neni 30 al.2 të LPK-së, kjo për faktin se 
nga deklarata nga dëshmitarët dhe deklarata e të dënuarit A.Xh., administruar si provë në 
shqyrtimin gjyqësor i njëjti pohon se i ndjeri A.H., I. dhe Xh.S., nga privuar nga jeta nga i akuzuari 
A. duke përdorur armën, në vend të njëjtë si në rastin kur e ka privuar nga jeta të ndjerën M., i 
akuzuari I.R. ka pohuar se tani i ndjeri A.S. është dorëzuar të akuzuarit A. prej, i cili shtyrë nga 
motivi i Vrasjes, paskrupullt, të njëjtin e ka provuar nga jeta, e nga kjo rrjedh logjikisht , se i 
akuzuari A.Sh. e ka kryer këto vepra penale, duke u ndërlidhur në raportin e vendit të ngjarjes, ku 
është konstatuar se të gjitha viktima janë vrarë në të njëjtin vend dhe me plumbat janë me kalibrin 
të njëjtë,  me të cilët është vrarë edhe M.S.. Sa i përket sanksionit penal, gjykata e ka paraqitur një 
mori rrethana lehtësuese, të cilët janë paraparë sipas ligjit, por nuk ka vlerësuar të gjitha rrethana 
rënduese si është shkalla e përgjegjësisë penale , rrethana në të cilat janë kryer vepra penale, 
vendi, mjetet, mënyra e kryerjes, dashja dhe paramendimi gjatë kryerjes së veprave penale, si dhe 
rrethanë renduese se pas kryerjes së veprave penale të ndjerës M. ia kanë marr edhe stolit të arit.  

 
Mbrojtësit të akuzuarit I.R., av. A.XH., në ankesën e tij pretendon se aktgjykimi është 

përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga se arsyetimi i aktgjykimit 
është i pa kuptueshëm, në kundërthënie me vet vetën dhe me arsye të paraqitura, lidhur me fakte 
vendimtare, dhe gjykata nuk jep vlerësimet të duhura dhe vendimin mbi dënimin e bazuar në 
deklaratën të akuzuarit I.R. , e cila është e pa pranueshme. Edhe gjendja faktike nuk është 
vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, kjo për arsye se vet aktgjykimi mbështetet vetëm në 
deklaratën e I.R., e cila deklaratë nuk është në pajtim me nenin 231 të KPP-së dhe është e pa 
pranueshme. Në bazë të provave të administruara , gjykata është dashur të akuzuarit ti siguroj 
mbrojtësin sipas detyrës zyrtare pavarësisht e asaj që ka deklaruar se vet do të mbrohet. Gjykata 
mos e vërtetuar drejtë gjendjen faktike ka shkelur edhe drejtën materiale kur të akuzuari I.R. e ka 
shpallur fajtor për veprën penale Marrëdhënie seksuale me dhunë nga se asnjë provë materiale 
dhe formale nuk është provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale marrëdhënie seksuale me 
dhunë nga neni 74 al 2 të LPK-së. 

 
Gjykata e Apelit duke i vlerësuar pretendimet ankimore të Prokuroria Themelore -DKR në 

Prishtinë dhe ankesës së mbrojtësit të akuzuarit I.R.  si për pjesën fajsuese edhe për pjesën 
liruese të aktgjykimit e duke vepruar sipas detyrës zyrtare sipas nenit 394 par 1 të KPP-së, e në 
kuptim të ekzistimit të shkeljes së dispozitave të procedurës penale del se aktgjykimi për pjesën 
dënuese është përpiluar në bazë të dispozitës së neni 365 par 1 të KPP-së, ku gjykata ka paraqitur 
të gjitha faktet dhe rrethanat për shpalljen fajtor të akuzuarit  A.Sh. për veprën penale të vrasjes 
nga neni 30 al 2 pika 3 të LPK-së, të veprës penale marrëdhënie seksuale me dhunë nga neni 74 
al 2 pika 3  të LPK-së [ i cili nuk ka paraqitur ankesë kundër aktgjykimit ], dhe për shpalljen fajtor të 
akuzuarit I.R. për veprën penale marrëdhënie seksuale me dhunë nga neni 74 al 2 të LPK-së, për 
të akuzuarin I.R. aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë për veprën penale marrëdhënie seksuale 
me dhunë nga neni 74 al 2 të LPK-së është i qartë , i kuptueshëm dhe nuk ekzistojnë kundërthënie 
të theksuara në mes të dispozitivit të aktgjykimit, dhe fakteve vendimtare të paraqitura në 
arsyetimin e aktgjykimit lidhur me argumentimin e kryerjes së veprës penale për të cilën i akuzuari 
I.R. është shpallur fajtor.  
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Gjykata e Apelit vlerëson se edhe përkundër pretendimit ankimor se i akuzuari I.R. është 
marrë në pyetje pa mbrojtës në polici ku pranon kryerjen e veprës penale se e ka dhunuar tani të 
ndjerën M.S., edhe në mungesë të kësaj prove ekzistojnë prova tjera materiale  se i akuzuari I.R. e 
ka marrë të akuzuarën në shtëpinë e saj në Prishtinë, e ka dërguar në fshatin Grashticë në vendin 
e quajtur “Ugria” të cilat vërtetohen nga dëshmitë e dëshmitarëve se tani e ndjera ka qenë e 
rrëmbyer nga shtëpia e saj dhe se i akuzuari A.Sh. para se ta privoj nga jeta tani të ndjerën  M. të 
cilën e ka dhunuar para se ta privoj nga jeta. Nga provat edhe i akuzuari I.R.  kundër vullnetit të 
ndjerës M. nën përdorimin e forcë e ka detyruar të ndjerën M.S. që të kryej marrëdhënie seksuale 
me të , e këto fakte mbështeten në  gjetjen e stolive dhe identifikimin e tyre , dhe dëshmisë së 
dëshmitares F.C. e cila vërteton se ndjera  M.  ka qenë motra e saj të cilës ia kishte dhënë një 
unazë që ta mbaj , po ashtu edhe dëshmitarja S.S. të ndjerën e ka pasur motër dhe se i kujtohet se 
me datë 05.11.1999 atë e kanë marrë tre persona, dhe e njëjta i ka identifikuar stolitë dhe atë një 
unazë të cilën e ka pasur e ndjera të vendosur në gisht, edhe dëshmitari H.S. vërteton se ai ka pas 
lidhje tani me të ndjerën dhe asaj i ka blerë dy zingjirë të arit dhe një unazë si dhurata  e të cilat, 
pastaj janë identifikuar si prova materiale e të cilat pastaj i vërteton dëshmitari R.S. si dhe 
dëshmitarja N.S. e cila vërteton se motrën e saj e kishin marrë tre persona, e të gjitha këto 
mbështeten në procesverbalin e vendit të ngjarjes, ku i akuzuari ka qenë bashkë me hetuesit dhe 
ka treguar vendin ku ka qenë e ndjera M.S., dhe ku vërtetohet se aty është kryer akti i dhunimit  
nga neni 74 al 2 të LPK-së ndaj të ndjerës, në mbështetje të saj rreth argumentimit të kryerjes së 
veprës penale, vërtetohet nga identifikimi i sendeve, nga procesverbalet, me ç’rast M.S. ka 
identifikuar unazën numër 5, ndërsa, S.S. ka identifikuar unazën numër 1, dhe të gjitha këto prova 
të cekuar më lartë, tregojnë se i akuzuari  I.R. është kryerës i veprës penale marrëdhënie seksuale 
me dhunë nga neni 74 al. 2 të LPK-së, për të cilën edhe është shpallur fajtor. 

 
Sipas vlerësimit ë Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë, ka dhënë arsye të çarta 

dhe të plota, edhe për pjesën liruese të aktgjykimit kur të akuzuarin A.Sh. e liron në mungesës të 
provave për veprën penale të vrasjes në bashkëveprim edhe me dy persona NN të kryer ndaj të 
ndjerit A.H., nga neni 30 al 2 pika 3 të LPK-së, si dhe për veprën të vrasjes të kryer ndaj I. dhe 
Xh.S. nga neni 30 al 2 pika 3 të LPK-së, e të gjitha këto fakte mbështeten që plumbat që janë 
gjetur në shtëpinë e të akuzuarit I.R. janë të kalibrit të njëjtë me plumbat me të cilët janë privuar 
nga jeta I. dhe Xh.S., kjo për arsye se plumbat e gjetur nuk përbëjnë lidhshmërinë e në mes 
privimit nga jeta të ndjerëve të cekur më lartë dhe plumbat të gjetur nuk do të thotë 
domosdoshmërisht se vetëm gjetja e plumbave tregon faktin se është kryer vepra penale, e kjo për 
më tepër për arsye se në  bazë të aktgjykimit të plotfuqishëm  I.R. nuk është fajtor për privimin e të 
ndjerit A.H., dhe këto dy fakte të cilat janë paraqitur në ankesën e Prokurorisë Themelore në 
Prishtinë, nuk argumentojnë në mënyrë bindëse se i akuzuari  A.Sh. është kryerës i veprave të 
cekura më lartë edhe përkundër faktit se ai është në vuajtje të dënimit e cila i është caktuar për 20 
vite, e për të cilën as që ka paraqitur ankesë, dhe sa herë që ekzistojnë mëdyshje rreth fakteve 
vendimtare ato gjithmonë interpretohen në favor të akuzuarit. 

 
Nga ajo që u cekë më lartë, rezulton se aktgjykimi nuk është përfshirë në shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par 1 nën par 1.12  të KPP-së . 
 
Gjykata e Apelit vlerëson  se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar edhe për pjesën 

fajësuese dhe për pjesën liruese të aktgjykimit. Gjykata drejtë ka vlerësuar se i akuzuari I.R. me 
datën 05.11.1999 pasi që të ndjerën M.S. e ka dërguar në fshatin Grashticë e të cilën më parë e 
kishte marrë në Prishtinë, i akuzuari I. kundër vullnetit të ndjerës me dhunë dhe me kanosje e me 
armë e detyron  të kryej marrëdhënie seksuale me të akuzuarin. Sa i përket pjesës fajësuese për 
të akuzuarin A.Sh. për veprën penale  të vrasjes nga neni  30 al 2 pika 3 të LPK-së,   i cili nuk ka 



5 

 

paraqitur ankesë kundër aktgjykimit ,edhe për  këtë pjesë gjendja faktike është vërtetuar në 
mënyrë të plotë se i akuzuari A.Sh. se me datë 05.11.1999 në fshatin Grashticë e privon nga jeta 
të ndjerën M.S. në vendin e quajtur “Ugria” dhe pasi e privon nga jeta në bashkëveprim me të 
akuzuarin I. ia marrin stolitë e arit , 2 zingjirë të arit, një unazë , një zingjirë dhe një bylyzyk dore, 
dhe pastaj i akuzuari A. me revole 9mm për shkak se e ndjera kishte bashkëpunuar me policinë 
Serbe e privon nga jeta, dhe si pasojë e goditjes nga predhat ajo vdes në vendin e ngjarjes. 

 
Edhe për pjesën liruese të aktgjykimit për të akuzuarin  A.Sh. i cili është  liruar nga akuza 

në  mungesës të provave për veprën penale të vrasjes në bashkëveprim edhe me dy persona NN 
të kryer ndaj të ndjerit A.H., nga neni 30 al 2 pika 3 të LPK-së, si dhe për veprën të vrasjes të kryer 
ndaj I. dhe Xh.S. nga neni 30 al 2 pika 3 të LPK-së, e të gjitha këto fakte mbështeten që plumbat 
që janë gjetur në shtëpinë e të akuzuarit I.R. janë të kalibrit të njëjtë me plumbat me të cilët janë 
privuar nga jeta I. dhe Xh.S. kjo për arsye se plumbat e gjetur nuk përbëjnë lidhshmërinë e në mes 
privimit nga jeta të ndjerëve të cekur më lartë dhe plumbat të gjetur nuk do të thotë se gjetja e tyre 
tregon faktin se është kryer vepra penale, e përveç kësaj ekziston edhe  aktgjykimi i plotfuqishëm 
me të cilën I.R. nuk është fajtor për privimin e të ndjerit A.H., dhe këto dy fakte të cilat janë 
paraqitur në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë nuk argumentojnë në mënyrë bindëse 
se i akuzuari  A.Sh. është kryerës i veprave, dhe në prezencën e provave të cilat nuk paraqesin 
fuqinë provuese dhe nuk mbështeten edhe me prova të tjera, gjykata e shkallës së parë drejtë ka 
vepruar që në mungesë të provave në mbështetje të dispozitave të nenit 64 par 1. nën par 1.3  ka 
marrë aktgjykim lirues. 
  

Gjykata e Apelit ka vlerësuar ankesat e Prokurorisë Themelore DKR-në Prishtinë dhe të 
mbrojtësit të akuzuarit lidhur me shkeljen e ligjit penal 385 par 1 të KPP-së, dhe ka gjetur se 
gjykata drejtë ka aplikuar ligjin penal si për pjesën fajësuese dhe për pjesën liruese dhe ankesat në 
këtë drejtim janë të pa bazuara. Gjykata e shkallës ka gjetur se i akuzuari I.R. me datën 
05.11.1999 pasi që të ndjerën M.S. e ka dërguar në fshatin Grashticë e të cilën më parë e kishte 
marrë në Prishtinë, dhe i akuzuari I. kundër vullnetit të ndjerës me dhunë dhe me kanosje e me 
armë e detyron të kryej marrëdhënie seksuale me të akuzuarin. Për pjesën fajësuese për të 
akuzuarin A.Sh. për veprën penale  të vrasjes nga neni  30 al 2 pika 3 të LPK-së,  [ i cili nuk ka 
paraqitur ankesë kundër aktgjykimit ],edhe për  këtë pjesë gjykata drejtë ka gjetur se i akuzuari 
A.Sh. se me datë 05.11.1999 në fshatin Grashticë e privon nga jeta të ndjerën M.S. në vendin e 
quajtur “Ugria” dhe pasi e privon nga jeta në bashkëveprim me të akuzuarin I. ia marrin stolitë e arit 
, 2 zingjirë të arit, një unazë , një zingjirë dhe një bylyzyk dore, dhe pastaj i akuzuari A. me revole 9 
mm për shkak se e ndjera kishte bashkëpunuar me policinë Serbe e privon nga jeta, dhe si pasojë 
e goditjes nga predhat ajo vdes në vendin e ngjarjes, dhe nga kjo rezulton se gjykata edhe për të 
akuzuarin A.Sh.  drejtë ka aplikuar ligjin penal. 

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit edhe për pjesën liruese të aktgjykimit për të 

akuzuarin  A.Sh. i cili është  liruar nga akuza në mungesës të provave për veprën penale të vrasjes 
në bashkëveprim edhe me dy persona NN të kryer ndaj të ndjerit A.H., nga neni 30 al 2 pika 3 të 
LPK-së, si dhe për veprën të vrasjes të kryer ndaj I. dhe Xh.S. nga neni 30 al 2 pika 3 të LPK-së, e 
të gjitha këto fakte mbështeten që plumbat që janë gjetur në shtëpinë e të akuzuarit I.R. janë të 
kalibrit të njëjtë me plumbat me të cilët janë privuar nga jeta I. dhe Xh.S. kjo për arsye se plumbat e 
gjetur nuk përbëjnë lidhshmërinë e në mes privimit nga jeta të ndjerëve të cekur më lartë dhe 
plumbat të gjetur nuk do të thotë  se  gjetja e plumbave sipas ankesës  tregon faktin se është kryer 
vepra penale, ndërsa në anën tjetër  ekziston edhe  aktgjykimi i plotfuqishëm me të cilën I.R. nuk 
është fajtor për privimin e të ndjerit A.H., dhe këto dy fakte të cilat janë paraqitur në ankesën e 
Prokurorisë Themelore në Prishtinë nuk argumentojnë në mënyrë bindëse se i akuzuari  A.Sh. 
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është kryerës i veprave dhe gjykata drejtë ka aplikuar ligjin penal, kjo për arsye se i akuzuari I.R. 
nuk ka marrë pjesë në  kryerjen e veprës penale të A.H.t  edhe pse të njëjtin e ka marrë në pazarin 
e Prishtinës dhe e ka dërguar në Kazermat në Llukar e në anën tjetër e kemi aktgjykimin lirues për 
të akuzuarin I.R.  e kjo jep të kuptohet se plumbat të cilët janë gjetur nuk kanë lidhmëni edhe me të 
akuzuarin A.Sh. e nga kjo del se gjykata drejtë ka aplikuar ligjin penal kur merr aktgjykim lirues në 
mungesë të provave, e me këtë drejtë aplikon ligjin penal edhe për pjesën liruese të aktgjykimit.  

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, ankesa e Prokurorisë Themelore DKR në Prishtinë 

lidhur me sanksionin penal është e pa bazuar dhe Gjykata e shkallës së parë drejtë i ka vlerësuar 
edhe rrethanat rënduese edhe ato lehtësuese e në bazë të nenit 41 të LPJ mbi rregullat e 
përgjithshme mbi caktimin e dënimit, dhe Gjykata e Apelit rrethanat rënduese edhe ato lehtësuese 
të cilat i ka vërtetuar edhe gjykata e shkallës së parë i merr si të vërtetuara, kjo për faktin se prej 
kohës së kryerjes së veprës penale e deri te në përfundim kësaj çështjeje penale, kanë kaluar 
koha prej më shumë se 19 vite , se i akuzuari në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i 
moshës së re, e duke marrë parasysh edhe faktin se i akuzuari ka mbajtur dënimin në kohëzgjatje 
prej 15 viteve, e duke iu referuar rrethanave të cekura më lartë se ekzistojnë rrethana veçanërisht 
lehtësuese rrjedh konkludimi se është arritur qëllimi i dënimit. Në anën tjetër në ankesën 
Prokurorisë Themelore DKR- në Prishtinë nuk është paraqit asnjë rrethanë rënduese, po janë 
paraqit si rrethana rënduese shkalla e përgjegjësisë penale , rrethana në të cilat janë kryer vepra 
penale, vendi, mjetet, mënyra e kryerjes, dashja dhe paramendimi gjatë kryerjes së veprave 
penale e të gjitha këto janë elemente dhe konsumojnë veprat penale të kryera nga të akuzuari , e 
njëkosishtë janë përfshirë edhe në përshkrimet e veprimeve në dispozitivet e aktgjykimi si për 
pjesën fajësuese ashtu edhe për pjesën liruese të aktgjykimit. Gjykata drejtë ka vepruar që në 
bazë të nenit 42 të LPJ-së ia ka zbutur dënimin të akuzuarit I.R. se rrethanat veçanërisht 
lehtësuese të cekura më lartë edhe me dënimin e zbutur nën kufirin e parashikuar me ligj , e në 
bazë të ekzistimit të rrethanave veçanërisht lehtësuese të cila i ka marrë gjykata, ato tregojnë se 
do të arrihet qëllimi dënimit. Dënimi shqiptuar dhe i kushtëzuar prej 2(dy) viteve i cili dënim nuk do 
të ekzekutohen në afatin e verifikimit prej 4(katër) viteve nëse i akuzuari nuk kryen vepër penale  
do të ndikoj pozitivisht që në të ardhmen të gjykojë drejt veprimet e tija, të përmbahet nga kryerja e 
veprave penale dhe ky dënim i shqiptuar duhet të ndikoj edhe te të tjerët që në të ardhmen mos të 
kryejnë vepra penale të këtilla apo të ngjashme.   

 
 Si u cekë edhe më lartë u vendos që ankesa e PTH-DKR në Prishtinë, dhe e mbrojtësit  të 
akuzuarit të refuzohen si të pabazuara dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të vërtetohet, e 
në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPP-së. 
 
 

     GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
                                          PAKR.nr.444/2019, me dt. 18.09.2019   
 

                                  
        Procesmbajtësi,                 Anëtarët e Kolegjit,                    Kryetari i Kolegjit, 
        ______________                 ________________                     _______________ 
        Sadik Kryeziu                        Fillim Skoro                              Driton Muharremi 
                                                     ________________ 
                                                       Vaton Durguti 
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