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       REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
                                                                                                                                                                

PAKR.nr.607/19
                                                                                                                                                                   

                                                           
                                                   NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për krime të rënda, në kolegjin e përbërë nga 
gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Kreshnik Radoniqi, anëtarë, me 
bashkëpunëtoren profesionale Rrezarta Lleshaj si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 
akuzuarit R.F. nga Mitrovica për shkak të vepres penale vrasje e rëndë në tentativë nga nëni 179 par.1 
pika 1.3 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe vepres penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose 
shfytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së 
Prokurorisë Themelore në Mitrovicë të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë  
P.nr.76/19 të datës 23.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 24. janar 2020 mori këtë: 
 
               

 A K T GJ Y K I M 
 

 
  REFUZOHET si e pabazuar, ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, ndërsa aktgjykimi 
i Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.76/19 i datës 23.10.2019 VËRTETOHET. 
 
                                    

A r s y e t i m 
 

 
 Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr. 76/19 të datës 23.10.2019, 
i akuzuari R.F. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 
pika 1.4 lidhur me par.2 të KPRK-së, për të cilën i është shqiptuar dënimi me burgim në kohëgjatje prej 
4 (katër) muaj dhe për vepren penale  mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfytëzim të 
paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, për të cilën i është shqiptuar dënimi me burgim 
në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj . Në bazë të nenit 76 par.2 nënpar.2 pika 2 të KPRK-së të njejtit i është 
shqiptuar dënimi unik me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, e në të cilin dënim i është 
llogaritur edhe koha e kalur në paraburgim nga data 05.04.2019 deri më 23.10.2019.   
 
            Të akuzuarit i është shqiptuar dënimi plotësues-konfiskimi i revoles e tipit Sigsauer të kalibrit 
7.65 mm, me ngjyrë të zezë, me nr. serik 0394 si mjet me të cilin është kryer vepra penale.       
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I akuzuari është obliguar që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 150 €, 
në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 €. si dhe në emër të Fondit për Kompensimin e 
Viktimave të Krimit të paguajë shumën prej 50 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 
E dëmtuara H. F. nuk ka parashtruar kërkesë pasurore-juridike.   
 
 
  Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesë ka ushtruar: 

 
Prokuroria Themelore në Mitrovicë, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit e 
Kosovës ta aprovojë ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, ashtu që aktgjykimin e atakuar të 
Gjykatës Themelore në Mitrovicë ta anuloj dhe qështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në 
rigjykim dhe vendosje, apo të njejtin ta ndryshoj dhe të akuzuarit për veprat penale të kryera t’i shqiptoj 
dënime më të larta me burgim me të cilat dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 
të KPRK-së. 
 

Prokurori i Apelit i Kosovës, duke u skjaruar përkitazi me ankesën e Prokurorisë Themelore në 
Mitrovicë, me shkresën e vet PPA.I.nr.566/19 të datës 04.12.2019 ka propozuar që Gjykata e Apelit e 
Kosovës ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë ta aprovoj si të bazuar dhe aktgjykimin e 
atakuar ta anuloj dhe qështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje, apo të 
njejtin ta ndryshoj dhe të akuzuarit për veprat penale të kryera t’i shqiptoj dënime më të larta me 
burgim. 
 
 Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, mbajti seancën konfrom nenit 390 par.1 të 
KPPRK-së, në të cilën prezantuan i akuzuari R.F. si dhe e dëmtuara H.F., ndërsa, munguan Prokurori i 
Apelit i Kosovës, si dhe mbrojtësi i të akuzuarit R.F., av. G.R., ndërsa, i akuzuari në procesverbal e 
autorizon për këtë seancë që ta përfaqësojë av. R.G.. Andaj, seanca e kolegjit u mbajt në pajtim me 
nenin 390 par.4 të KPPRK-së. I akuzuari R.F. si dhe mbrojtësi i tij av. R.G., propozuan që ankesa e 
Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, të refuzohet si e pabazuar. Gjithashtu, edhe e dëmtuara H.F. 
propozoi që të refuzohet ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, nga arsyeja se të akuzuarin e 
ka bashkëshort dhe jetojnë së bashku me tre fëmijët e tyre.  
 

Gjykata e Apelit e Kosovës, konform nenit 394 par.1 të KPPK-së shqyrtoi shkresat e lëndës, 
vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe gjeti 
se: 

 
- Ankesa nuk është e bazuar.  

 
Prokuroria Themelore në Mitrovicë sa i përket vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike me ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të gabuar e ka vërtetuar 
gjendjen faktike kur ka konstatuar se në vendin e ngjarjes nuk janë gjetur gjurmë ngase predhat së pari 
kanë goditur çimenton në tokë e pastaj është kthyer dhe e ka goditur të dëmtuarën-bashkëshorten e të 
akuzuarit H.F. e cila nga goditja është rrëzuar në tokë, mirëpo sipas pretendimeve ankimore të 
prokurorisë së pari është goditur me plumb e dëmtuara e pastaj ka ra në tokë.   
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Sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës pretendimet e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë lidhur 
me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nuk janë të bazuara ngase vetë dëshmitarja-e 
dëmtuara H.F. ka deklaruar se distanca në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarës ka qenë rreth 2-3 metra 
dhe se i akuzuari kur e ka nxjerrë revolen e ka mbajtur në drejtim të tokës dhe i ka shkrepur 2 (dy) 
fishekë me qëllim që ta frikësoj, mirëpo i ka shkaktuar lëndime në këmbë të majtë dhe të djathtë pas së 
cilën i ka ofruar ndihmë dhe e ka dërguar te mjeku. Dëshmitarja- e dëmtuara ka deklaruar se kjo ka 
ndodhur për shkak të mosmarrëveshjeve bashkëshortore sepse disa ditë më parë e dëmtuara është 
larguar nga shtëpia.  

 
Se predhat më parë kanë goditur cementen këtë e ka konstatuar Dr.N.U. në mendimin e 

dhënë me datë 13.05.2019, i cili ka konstatuar se “fishekët e kanë pasur kontaktin e parë me 
tokën(betonin) e pastaj e kane goditur te dëmtuarën ne këmbë me qrast i janë shkaktuar lëndime te 
lehta trupore. 

 
Te një gjendje e tillë e vërtetuar faktike nga ana e gjykatës së shkallës së parë, Gjykata e 

Apelit e Kosovës gjen se edhe pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë lidhur me 
shkeljen e ligjit penal në favor të akuzuarit nuk janë të bazuara dhe se në rastin konkret nuk qëndrojnë 
pretendimet e prokurorisë se i akuzuari ka dashur që ta privoj nga jeta të dëmtuarën H.F. në oborrin e 
shtëpisë për shkak të ndarjes së tyre ngase kanë qenë bashkëshortë me çka kishte për ta kryer vepren 
penale vrasje e rëndë në tentativë nga nëni 179 par.1 pika 1.3 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, nga 
aryseja se nga të gjitha provat e administruara nga ana e gjykatës së shkallës së parë padyshim është 
vërtetuar se i akuzuari R.F. ka patur për qëllim vetëm ta frikësoj të dëmtuarën H.F. të cilën e ka 
bashkëshorte dhe në shenjë revolte ka pasur për qëllim ta frikësoj ngase e njëjta 2(dy) muaj para 
ngjarjes kritike ka shkuar te familja e saj. Këtë e ka deklaruar edhe vet e dëmtuara H.F. e cila ka 
deklaruar se i akuzuari “kur e ka nxjerr revolen e ka mbajtur në drejtim të tokës dhe se ka pasur për 
qëllim të më frikësoj sepse po të donte diçka tjetër ai ka mundur edhe të më vras ngase ka qenë në 
largësi 2-3 metra dhe se tërë ngjarja ka ndodhur në oborrin e shtëpisë dhe se pas kësaj i ka ofruar ai 
vet ndihmën e parë dhe e ka thirrur policinë dhe ndihmën e shpejtë” dhe se tani jetojnë se bashku.  
   

Gjykata e shkallës së parë drejtë e ka vërtetuar se tek i akuzuari nuk ka ekzistuar dashja që ta 
privoj nga jeta të dëmtuarën-bashkëshorten H.F. bazuar në atë që edhe pse kishte qenë në distancë të 
afërt me të dëmtuarën 2-3 metra dhe se nuk ka shtënë me armë në drejtim të saj. Megjithatë nga 
kthimi i predhave të dëmtuarës i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të cilat janë konstatuar dhe nga 
raporti mjekësor i datës 13.05.2019 përpiluar nga Dr. N.U., i cili ka konstatuar se lëndimet e pësuara të 
të dëmtuarës kanë qenë lëndime të lehta trupore.  

 
Sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës, gjykata e shkallës së parë drejtë e ka aplikuar edhe ligjin 

penal kur ka konstatuar se i akuzuari R.F. e ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 
par.1 pika 1.4 lidhur me par.2 të KPRK-së, për të cilin i njëjti është shpallur fajtor dhe dënuar, e jo 
veprën penale vrasje e rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 pika 1.3 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së 
për të cilin ka qenë i akuzuar, ngase në veprimet e të akuzuarit nuk ka ekzistuar dashja për ta privuar 
nga jeta të dëmtuarën-bashkëshorten H.F..  

 
 
Sa i përket vendimit mbi sanksionin penal Prokuroria Themelore në Mitrovicë me ankesë 

pretendon se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit R.F. për vepren penale mbajtja në pronësi, kontroll, 
posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së nuk është në 
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përpjesëtim me peshën e veprës penale të kryer dhe pasojat e shkaktuara. Andaj, konsideron se me 
një dënim të tillë të shqiptuar nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së.  

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

Kosovës gjen se Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit dhe llojit të lartësisë së dënimit drejtë 
ka vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese nga neni 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në 
llojin dhe lartësinë e dënimit. Si rrethana lehtësuese gjykata e shkallës së parë ka marrë faktin se i 
akuzuari R.F. është i martuar,  se me të dëmtuarën ka 3(tre) fëmijë të mitur dhe se pas ngjarjes kritike 
jetojnë së bashku në shtëpinë e të akuzuarit bashkë me fëmijët e tyre.  

 
Prandaj duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e cekura më lartë si dhe rrethanat e rastit 

konkret del se dënimi unik me burgim 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. Andaj, Gjykata e Apelit 
e Kosovës e refuzoi si të pabazuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, për shqiptimin e një 
dënimi më të lartë, ndërsa aktgjykimin e atakuar e vërtetoi me bindje se me dënimin unik me burgim të 
shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 
të KPRK-së.  

 
 
      Nga arsyet e cekura më lartë, e në bazë të nenit 401 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
                            
 
                                                  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

             PAKR.nr.607/19 më 24.01.2020 
 

 
       Procesmbajtëse                         Anëtarët e kolegjit                         Kryetare e kolegjit, 
    Rrezarta Lleshaj                             Abdullah Ahmeti                          Xhevdet Abazi 
        ______________                       ________________                       ________________ 
    
                         Kreshnik Radoniqi 
                         ________________ 
 
 
 


