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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, Vahid Halili  dhe Abdullah Ahmeti, anëtarë, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Shaqë Currit, si procesmbajtëse, në çështjen 

penale të akuzuarës V.S, për shkak të veprës penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur 

me nenin 20 të KPK, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore-DKR në 

Mitrovicë, ankesës së të autorizuarit të të dëmtuarit B.K, av.F.M, ankesës së mbrojtësit të të 

akuzuarit av.A.V, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë 

P.nr.17/2008, të dt.19.11.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur në kuptim të nenit 390  

par.1 dhe 4 të  KPPK-së  me dt.21.01.2016, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarës V.S, NDRYSHOHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë, P.nr.17/2008, i dt.19.11.2015, vetëm sa 

i përket vendimit mbi dënim, ashtu që Gjykata e Apelit, të akuzuarën V.S, për veprën 

penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK, më hollësisht të 

përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, e gjykon me dënim me burgim, në kohëzgjatje prej 

3(tri)vite e 6(gjashtë)muaj, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 

dt.23.11.2007 deri me dt.13.03.2008, si dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak prej 

dt.13.03.2008 deri me dt.08.05.2009.  

II.Në pjesën tjetër aktgjykimi mbetet i pa ndryshuar.  

III.Refuzohet e pa bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në Mitrovicë dhe 

ankesa e të autorizuarit të dëmtuarit B.K. 

 



 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë, P.nr.17/2008, të 

dt.19.11.2015,  e akuzuara V.S, është shpallur fajtore për veprën penale vrasje në 

tentativë, nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK dhe është gjykuar me dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej 4(katër)vite e 6(gjashtë)muaj, në të cilin dënim i është llogaritur koha e 

kaluar në paraburgim prej dt.23.11.2007 deri me dt.13.03.2008 si dhe koha e kaluar në 

arrest shtëpiak prej dt.13.03.2008 deri me dt.08.05.2009.  

Nga e akuzuara është konfiskuar revolja e markës “Zastava”, kal.7.65mm, me 

numër serik I-299656. 

I dëmtuari B.K, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, është udhëzuar në 

kontest civil.  

 Është detyruar e akuzuara që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 

100Euro.  

 Ndaj të akuzuarës është refuzuar akuza për veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll, posedim ose në shfrytëzim të pa autorizuar të armëve, nga neni 328 par.2 të KPK. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë paraqitur: 

-Prokuroria Themelore-DKR në Mitrovicë, për shkak të vendimit mbi dënim, me 

propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarës ti shqiptohet një dënim 

me burgim më i lartë.  

-I autorizuari i të dëmtuarit, av.F.M, për shkak të vendimit për dënim dhe zbatimit të 

gabuar të drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet ashtu që të 

akuzuarës ti shqiptohet një dënim më i rëndë. 

-Mbrojtësi i të akuzuarës, av.A.V, për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim që 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarës ti shqiptohet një dënim shumë më i 

vogël nga ai i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë.  



Prokuroria e Apelit, me shkresën PPA/I.nr.559/2015, të dt.21.12.2015, ka propozuar 

që ankesa e prokurorisë  të aprovohet si e bazuar, ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuzuarës 

të refuzohet si e pabazuar.  

Gjykata në kuptim të nenit 390 par. 1 dhe 4 të KPPK, mbajti seancën e kolegjit në të 

cilën ishin prezent i dëmtuari B.K, i autorizuari i të dëmtuarit av.F.M, mbrojtësi i të 

akuzuarës, av.A.V, ndërsa në seancë nuk prezantoi Prokurori i Apelit, e akuzuara V.S, për 

të cilët pati prova se janë njoftuar me rregull për seancën e kolegjit. Për të akuzuarën 

Valbona, mbrojtësi i të akuzuarës av.A.V, deklaroi se e akuzuara është e njoftuar për 

seancën e kolegjit, por për shkaqe personale nuk merr pjesë në seancë të kolegjit, kështu 

që gjykatës i janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e seancës së kolegjit. 

I autorizuari i të dëmtuarit B.K, dhe mbrojtësi i të akuzuarës V.S, sqaruan 

pretendimet ankimore dhe deklaruan se mbeten pranë propozimeve si në ankesa.  

Gjykata shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e Prokurorisë 

Themelore-DKR në Mitrovicë, ankesën e të autorizuarit të dëmtuarit av.F.M dhe ankesën e 

mbrojtësit të të akuzuarës av.A.V,  dhe gjeti se: 

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarës është e bazuar, ndërsa ankesa e Prokurorisë dhe 

ankesa e të autorizuarit të të dëmtuarit, janë të pabazuara.  

Gjykata duke shqyrtuar aktgjykimin sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 394 

par.1 të KPPK, gjen se aktgjykimi nuk është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale për të cilët gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare, gjatë shqyrtimit 

gjyqësor e akuzuara ka qenë prezent, gjatë shqyrtimit gjyqësor e akuzuara ka pasur 

mbrojtjes dhe se nuk është shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarës.  

Pretendimet për shkak të vendimit për dënim dhe gjetjet e gjykatës.  

Prokuroria Themelore-DKR në Mitrovicë, pretendon se gjykata me rasti e shqiptimit 

të dënimit ka nxjerr konkluzion të gabuar për arsye se dënimi i shqiptuar të akuzuarës është 

i butë dhe jo adekuat në krahasim me veprën e kryer penale dhe pasojat e veprës penale e 

që i dëmtuari ka pësuar plagë të përhershme dhe ka mbetur invalid në karrocë. Gjykata nuk 

ka vlerësuar drejtë të gjitha rrethanat e parapara në nenin 73 të KPRK edhe pse në 

arsyetim thekson se gjykata ka vlerësuar rrethanat rënduese dhe lehtësuese. Me rastin e 

vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit, ndaj të akuzuarës gjykata është dashur drejtë të 

vlerësoj rrethanat rënduese natyrën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të 



akuzuarës, këmbëngulësinë që ka shprehur në kryerjen e veprës penale, moshën e të 

dëmtuarit, si dhe faktin se i dëmtuari ka pësuar plagë trupore të përhershme, ka mbetur 

invalid. Gjykata në rastin konkret ka nxjerrë konkluzion të gabuar në vështrim të nenit 67 

part.1 dhe 2 të KPK, ka bërë zbutjen dhe të akuzuarës i ka shqiptuar dënim si në dispozitiv 

të aktgjykimit, për arsye se në rastin konkret nuk plotësohen kushtet ligjore për zbutjen e 

dënimit. Me dënimin e shqiptuat ndaj të akuzuarës nuk do të arrihet qëllimi i dënimit. 

I autorizuari i të dëmtuarës, në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë, në 

mënyrë të gabuar ka bërë aplikimin e dispozitave të drejtës materiale ngase gjykata 

aktgjykimin nuk e ka nxjerrë në harmoni me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe 

pasojat që kanë rezultuar nga vepra penale e kryer. Dihet fakti se e pandehura e ka pranuar 

fajësinë, por nëse merret parasysh fakti se me kryerjen e kësaj vepre penale i dëmtuari B.K, 

me asnjë veprim apo mos veprim dhe me asnjë provokim nuk ka ndikuar në kryerjen e 

veprës. I dëmtuari B.K, derisa ishte duke punuar me kombi në qytet në prezencën e shumë 

qytetarëve është goditur me armë zjarri nga e pandehura, pa asnjë shkas. E pandehura në 

të gjitha fazat e procedurës penale me qëllim të minimizimit të dëmeve të shkaktuara nga 

ajo ka dhënë deklaratë të rrejshme se kinse ajo paska qenë e dhunuar nga i dëmtuari.  

I dëmtuari asnjëherë nuk ka qenë objekt i hetimit për vepër të pretenduar nga e 

pandehura. Bazuar në pasojën e veprës së kryer është fakt se B.K, si pasojë e kësaj vepre 

të kryer nga e pandehura është i paralizuar, gjendet në karrocë, nuk kontrollon nevojat e tij 

fiziologjike, të njëjtit nga këto lëndime të përjetshme, iu ka prishur fejesa, ashtu i njëjti nuk 

është martuar dhe as që mund të martohet. Kështu gjatë gjithë jetës ka mbetur në 

mbikëqyrje të ndonjë përcjellësi. Bazuar në këto fakte rezulton se dënimi  i të pandehurës, 

në shkallën e dënuar praqet një dënim shumë të ulët, jo të bazuar e në kundërshtim të plotë 

me qëllimin e dënimit e në veçanti me rastin konkret është edhe në aspektin e qëllimit të 

përgjithshëm. Vendimi mbi dënim është i pa drejtë, në kundërshtim të plotë me dispozitat e 

KPK.  

Mbrojtësi i të akuzuarës, av.A.V, në ankesë pretendon se duke marrë parasysh se e 

akuzuara ka pranuar fajësinë në këtë çështje juridike penale, gjykata duke u mbështetur në 

pranimin e fajësisë të akuzuarës, ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarës ekzistojnë të 

gjitha elementet e veprës penale vrasje në tentativë, nga neni 146 lidhur me nenin 20 të 

KPK.  

Me rastin e vendosjes mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata e shkallës së parë, 

duke i vlerësuar rrethanat në rastin konkret në harmoni me dispozitat e nenit 64 të KPK, ka 



gjetur dhe i ka marrë në konsideratë se në anën e të akuzuarës ka ekzistuar shkalla e lartë 

e dashjes nga e akuzuara, përfshirë çfarëdo prove të paramendimit, prezenca e dhunës, 

mosha e viktimës, shkalla e dëmit të shkaktuara nga personi i dënuar, lëndime të 

përhershme, i dëmtuari ka mbetur invalid në karrocë.  

Si rrethanë lehtësuese gjykata të akuzuarës i ka vlerësuar këto rrethana: se e 

akuzuara për herë të parë ka ra në kundërshtim me ligjin, se e njëjtat është e moshës së re 

dhe nuk ka qenë në gjendje të kuptoj drejt pasojat e kryerjes së veprës penale, se ka 

pranuar fajësinë, se ka një fëmijë të moshës një vite e shtatë muaj. Si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese gjykata ka marrë faktin se e akuzuara ka pranuar fajësinë dhe është nënë e një 

fëmije të moshës një vjet e shtatë muaj, prandaj në zbatim të nenit 67 par.1 dhe 2 të KPK, 

bëri zbutjen dhe të akuzuarës i shqiptoi dënimin si në dispozitiv.  

Theksimet e gjykatës së shkallës së parë, janë të përgjithësuara saqë fitohet se 

është fjala për një punim seminarik. Gjykata vlerëson rrethanën rëndues shkallën e lartë të 

dashjes ( me çfarë prova argumentohet shkalla e lartë e dashjes), për një konstatim të tillë, 

duhet të ketë prova të pa kontestueshme, në rastin konkret mungojnë, prandaj edhe duhet 

eliminuar si rrethanë rënduese, me rastin e vlerësimit të rrethanave të cilat kanë ndikuar në 

llojin dhe lartësinë e dënimit. Gjykata te rrethana rënduese thekson edhe këtë “përfshirë 

çfarëdo prove të paramendimit”, nuk kuptohet se çka ka dashur gjykata e shkallës së parë, 

të theksoj me këtë, cilat prova dhe çfarë paramendimi. Gjykata e shkallës së parë në 

rrethana rënduese numëron edhe prezencën e dhunës. Nuk ka shpjegim se gjykata me çka 

ka argumentuar prezencën e dhunës në rastin konkret përveç nëse ky arsyetim ka ngelur 

nga ndonjë aktgjykimi i mëhershëm. Nëse qëllimi i dënimit është parandalimi i kryesit për të 

kryer vepra penale në të ardhmen kërkoj rehabilitim e tij, në rastin konkret te e akuzuara 

V.S, qenka arritur qëllimi i dënimit, për këto dy arsye: njëra se e akuzuara që nga 

dt.27.11.2007, e gjerë më sot, ka më shumë se tetë vite, nuk ka kryer asnjë vepër penale, 

që ka arritur parandalimi që kjo të kryejë vepra penale në të ardhmen. Sa i përket 

rehabilitimit ky fakt është përmbushur pasi e akuzuara në ndërkohë ka themeluar bashkësi 

martesore me personin tjetër. I dëmtuari me shokun e vet në moshën 19vjeçare, e dhunojnë 

të akuzuarën për tri ditë radhazi në një shtëpi të braktisur, për cilin veprim as i dëmtuari e as 

shoku i tij, gjerë më sot nuk janë përgjigjur. E akuzuara ka një fëmijë, E, të lindur me 

dt.01.04.2014. Duke theksuar se me dt.03.10.2007, prapa dhunimit të përjetuar nga ana e 

të dëmtuarit dhe shokut të tij, e akuzuara ka qenë e shtrirë në Klinikën e Psikiatrisë, në 

QKU, në Prishtinë, me diagnozë ina.obs. E akuzuara pas kryerjes së veprës penale ka 

qenë në gjendje shumë të keqe shpirtërore, për çka atëherë gjyqtarja ka dhënë urdhër të 



akuzuarës ti epet ndihme mjekësore në Klinikën e Psikiatrisë. Të gjitha këto fakte tregojnë 

rehabilitimin e të akuzuarës e cila me siguri se më asnjëherë nuk do të lajmërohet si kryese 

e veprës penale. Duke u nisur nga gjitha këto fakte dhe rrethana të cilat janë të rëndësisë 

së posaçme, gjithsesi lehtësuese në anën e të akuzuarës, duke marrë parasysh gjendjen e 

saj shumë korrekte që nga fillimi i kësaj procedure kundër saj, kalimin e kohës më shumë 

se tetë vitesh nga kryerja e veprës penale, pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarës, 

pendimin e saj, moshën e re kur ka kryer veprën penale, se gjerë atëherë nuk ka qenë e 

dënuar fare e as që ka ndonjë procedim penal në ndërkohë, se edhe vetë ka përjetuar një 

traumë shumë të madhe psikike konsideroj se propozimi për ndryshimin e aktgjykimit në 

aspektin e vendimit për dënim dhe të akuzuarës ti shqiptohet një dënim shumë më i butë 

sesa ai që i është shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, do të ishte arsyeshëm 

dhe juridikisht i qëndrueshëm.  

Pretendimet e prokurorisë dhe të autorizuarit të të dëmtuarit, se dënimi i shqiptuar 

është i butë, janë të pabazuara, ndërsa pretendimi i mbrojtësit të akuzuarës se dënimi i 

shqiptuar është i ashpër, është i bazuar.  

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

vlerësuar rrethanat rënduese dhe lehtësuese kështu si rrethanë rënduese gjykata e shkallës 

së parë, të akuzuarës i ka marrë shkallën e lartë të dashjes nga e akuzuara në të cilën 

thuhet çfarë do prove të paramendimit, prezencën e dhunës, moshën e viktimës, shkallën e 

dëmit të shkaktuar nga e akuzuara, lëndimin e përhershëm, i dëmtuari ka mbetur në karrocë 

të invalidëve, ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka marrë rrethanat se e akuzuara për 

herë të parë ka ra në kundërshtim me ligjin, është e moshës së re, nuk ka qenë në gjendje 

drejt ti kuptoj pasojat e kryerjes së veprës, se ka pranuar fajësinë, ka një fëmijë të moshës 

një vit e shtatë muaj, si rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se e akuzuara ka 

pranuar fajësinë dhe është nënë e një fëmije një vit e shtatë muaj, dhe në vështrim të nenit 

67 par.1 dhe 2 të KPK, ka bërë zbutjen dhe të akuzuarës i ka shqiptuar dënimin që është 

theksuar më lartë.  

Rrethanat lehtësuese që i ka pasur parasysh gjykata e shkallës së parë, me rastin e 

caktimit të dënimit, të akuzuarës i aprovon edhe kjo gjykatë, por jo edhe disa prej 

rrethanave rënduese sepse ose janë elemente të veprës penale ose janë të pabazuara në 

prova dhe të pa sqaruara fare, kështu që gjykata e shkallës së parë, thotë si rrethanë 

rënduese e ka marrë shkallën e lartë të dashjes, pa sqaruar se çka ka kuptuar gjykata e 

shkallës së parë me shkallën e lartë të dashjes së të akuzuarës dhe me cilat prova ka 



vërtetuar shkallën e lartë të dashjes së të akuzuarës, në kryerjen e veprës penale. Gjykata 

e shkallës së parë, gjithashtu thotë se si rrethanë rënduese ka marrë prezencën e dhunës, 

por këtë konstatim nuk jep sqarime,  nëse gjykata ka menduar se me prezencë të dhunës 

ka kuptuar përdorimin e armës nga e akuzuara dhe shtënien me revole në të dëmtuarin, 

këto veprime të të akuzuarës, janë elemente te veprës penale për të cilën e akuzuara është 

shpallur fajtorë, prandaj të akuzuarës kjo rrethanë nuk mund ti merret si rrethanë renduese 

me rastin e përcaktimit të dënimit. Sa i përket moshës së të dëmtuarit dhe dëmit të 

shkaktuar nga e akuzuara dhe invaliditetin e shkaktuar të dëmtuarit, edhe kjo gjykatë e 

aprovon këto rrethana rënduese.  

Prokuroria Themelore në Mitrovicë dhe i autorizuari i të dëmtuarit në ankesat e tyre 

nuk theksojnë rrethana konkrete të cilat kishin me ndikuar që të akuzuarës ti shqiptohet një 

dënim më i ashpër nga ai i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë. Rrethanat e theksuara 

nga prokuroria se i dëmtuari ka pësuar plagë të përhershme dhe ka mbetur invalid në 

karrocë, këmbëngulësinë e të akuzuarës në kryerjen e veprës penale se gjykatës së 

shkallës së parë nuk i janë plotësuar kushtet ligjore për zbutjen e dënimit, si dhe 

pretendimet e të autorizuarit të dëmtuarit, se i dëmtuari ka mbetur në karrocë invalidësh, 

janë rrethana që janë vlerësuar si rrethana rënduese me rastin e përcaktimit të dënimit, të 

cilat si u tha më lartë i aprovon edhe kjo gjykatë, por meqenëse prokuroria dhe i autorizuari i 

të dëmtuarit nuk theksojnë rrethana konkrete që kishin me ndikuar në ashpërsimin e 

dënimit, atëherë pretendimet e prokurorisë dhe të autorizuarit të të dëmtuarit, se dënimi i 

shqiptuar të akuzuarës është i butë, janë pretendime të pabazuara.  

Janë  të pabazuara  pretendimet e prokurorisë në ankesë së gjykatës së shkallës së 

parë, nuk janë plotësuar kushtet ligjore për zbutjen e dënimit. Gjykatës së shkallës së parë, 

i janë plotësuar kushte ligjore dhe ato gjyqësor për zbutjen e dënimit të akuzuarës, sipas 

nenit 66 të KPK. Për vepër penale të mbetur në tentativë, sipas dispozitës së nenit 20 par.3 

të KPK, i akuzuari dënohet më butë sesa për vepër të përfunduar, kështu që gjykatës i janë 

plotësuar kushtet ligjore për zbutjen e dënimit. Meqenëse e akuzuara, ka pranuar fajësinë 

dhe është nënë e një fëmije të moshës 1.7muajshe, gjykatës i janë plotësuar edhe kushtet 

gjyqësore për zbutjen e dënimit, për të cilat rrethana edhe në vijim të këtij aktgjykimi do të 

epen gjetjet e kësaj gjykate.  

Pretendimet e mbrojtësit të akuzuarës, se dënimi i shqiptuar është i ashpër, është i 

bazuar. Si u tha më lartë gjykata e shkallës së parë, të akuzuarës i ka marrë si rrethana 

rënduese, rrethanat të cilat të akuzuarës nuk ka mundur ti merren si rrethanë rënduese, 



arsyet për këtë janë dhënë më lartë. Si është thënë më lartë rrethanat lehtësuese që i ka 

pasur parasysh gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të dënimit se e akuzuara për 

herë të parë ka ra në kundërshtim me ligjin se e njëjta ka qenë e moshës së re, se ka 

pranuar fajësinë, se është nënë e një fëmije të moshës 1.7muaj, janë rrethana të cilat edhe 

pse të theksuara nuk janë vlerësuar realisht nga gjykata e shkallës së parë dhe janë 

nënvlerësuar, duke pasur parasysh se faktin tjetër se nga koha e kryerjes së veprës penale 

e gjerë më tani kanë kaluar  gati nëntë vite, e akuzuara gjatë këtyre viteve nuk ka ardhë në 

konflikt me ligjin, prandaj kjo gjykatë gjen se ankesa e mbrojtësit të akuzuarës, është e 

bazuar se dënimi i shqiptuar është i ashpër, prandaj edhe aprovoj ankesën e mbrojtësit të 

akuzuarës, duke i shqiptuar të akuzuarës dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me 

bindje se dënimi i shqiptuar të akuzuarës i përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore 

të veprës penale për të cilën është shpallur fajtore e akuzuara, si dhe shkallës së 

përgjegjësisë penale të të akuzuarës, gjithashtu me bindje se me dënimin e shqiptuar ndaj 

të akuzuarës do të arrihet në tërësi qëllimi i dënimit, i paraparë në nenin 41 të KPRK, e që 

është të parandaloj të akuzuarën nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të bëjë 

rehabilitimin e të akuzuarës dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale.  

Nga çka u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 

401 dhe 403 të par.1 nën par.1.2 të KPPK-së.    

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.589/15, të datës 21.01.2016 

 

 Procesmbajtësi,          Anëtaret e kolegjit:             Kryetari  i Kolegjit, 

Shaqë Curri              1.Vahid Halili                  Fillim Skoro  

______________            _______________  _______________    

                                                    2.Abdullah Ahmeti       

     _______________ 

 

 


