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                                                                                                                   PAKR.nr.626 /2019 

     

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

përbërë nga gjyqtarët Vaton Durguti, kryetar, Dr.sc. Driton Muharremi dhe Abdullah Ahmeti 

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

të akuzuarit H.S. nga fsh. ... Komuna e Dragashit, për shkak të veprës penale të vrasjes nga neni 

178 të KP dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 par.1 të KP, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore  DKR në 

Prizren, përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar av. T.RR. dhe mbrojtësve të akuzuarit H.S. 

av. M.Ç. dhe av. A.Q. të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Prizren, 

PKR.nr.102/2017 të dt. 12.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, 

me datë 06.01.2020 morri këtë:  

 

                

A K T GJ Y K I M 

 

 

             Refuzohen si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore DKR në Prizren, përfaqësuesit 

të autorizuar të palës së dëmtuar av. T.RR. dhe  ankesat e mbrojtësve të akuzuarit H.S., kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Prizren, PKR.nr.102/2017 

të dt. 12.09.2019, vërtetohet. 

 

 

A r s y e t i m 

   

 

       Gjykata Themelore departamenti për krime të rënda në Prizren, me aktgjykimin  

PKR.nr.102/2017 të dt. 12.09.2019, të akuzuarin H.S. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale të vrasjes nga neni 178 të KP, për çka i ka përcaktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

14 (katërmbëdhjetë) viteve dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa 

autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KP për të cilën i ka përcaktuar dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe konform dispozitave të nenit 76 par.1 dhe 2 nën.par 2.2 të KPRK i 

ka shqiptua një dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 14 (katërmbëdhjetë) vite e 6 (gjashtë) 

muaj në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak prej 

datës 07.07.2016 gjer në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. 
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 I dëmtuari SH.S. për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike është udhëzuar në kontest të 

rregullt civil. 

 

 Nga i akuzuari H.S. është konfiskuar: 1 revolver “Sauer& Sohn” i kalibrit 38 special, e 

prodhimit gjerman, me nr. Serik UOO146, një pistoletë Galesi, model 506A, e kalibrit 6.35 x 15 

mm, e prodhimit italian me nr. Serik të jo lexueshëm, për shkak të dëmtimit, një pistoletë e gazit 

“Reck”, modeli “Goliath” e kalibrit 9 mm me nr.  Serik 0273342, e prodhimit gjerman, 5 fishek të 

kalibrit 38 special, 4 fishek me baza të stampuara “Geco-38 special”, 1 fishek “Lapua-38 SPL “, 1 

gëzhojë pjesë e fishekut e kalibrit 38 special,  me bazë të stampuar “Geco-38 special”, 1 predhë 

pjesë e fishekut të kalibrit 38 special, si mjete të kryerjes së veprës penale. 

 

 Është obliguar i akuzuari H.S. që në emër të shpenzimeve të procedurës – për ekspertizë 

mjeko ligjore të paguaj shumën prej 170 euro , për ekspertizë balistike shumën prej 130 euro si dhe 

paushallin gjyqësor në shumë prej 1100 euro si dhe në emër të fondit për kompenzimin e 

viktimave të krimit shumën prej 50 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

       Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

 -Prokuroria Themelore DKR në Prizren, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, 

me propozim që ta aprovoj ankesën dhe aktgjykimin e shkallës së parë ta ndryshoj dhe të akuzuarit 

të i shqiptoj një dënim më të lartë me burgim.  

 

 -Përfaqësuesi i palës së dëmtuar av. T.RR., për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penal me propozim që ta aprovoj ankesën në tersi si të bazuar dhe ta ndryshoj aktgjykimin e 

shkallës së parë sa i përket vendimit mbi sanksionin penal ashtu që të akuzuarin ta shpall fajtor veç 

e veç  për secilën vepër dhe ti shqiptoj dënim më të rëndë me burgim 

 

       -Mbrojtësja e të akuzuarit H.S. av. M.Ç., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal, 

vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën dhe 

aktgjykimin e shkallës së parë ta prish dhe lëndën ta kthej në rigjykim dhe vendosje.  

 

 -Mbrojtësi i të akuzuarit H.S. av. A.Q., për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe vendimit lidhur me sanksionet penale, konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me vepër 

penale, shpenzimeve të procedurës penale, kërkesave pasurore juridike si dhe për shkak të 

vendimit mbi publikimin e aktgjykimit, me propozim  që ta mbajë seancën dëgjimore me qëllim që 

të dëgjoj palët lidhur me rastin, të aprovoj ankesën  si të themeltë ose ta ndryshoj aktgjykimin e 

shkallës së parë dhe të shpall të pafajshëm të akuzuarin ose nëse konsiderohet e përshtatshme ta 

aprovoj ankesën si të themeltë ta anulojë aktgjykimin e shkallës së parë dhe rastin ta kthej në 

rigjykim  dhe vendosje.  

 

 -Përgjigje në ankesën e prokurorisë ka parashtruar mbrojtësja e të akuzuarit av. M.Ç., me 

propozim që kjo gjykatë  ta prish aktgjykimin e atakuar me ankesë të Prokurorisë Themelore në 

Prizren sepse siç cekët më lartë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, 

tejkalim i akuzës. 
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 -Përgjigje në ankesë ka parashtruar edhe mbrojtësi i të akuzuarit H.S. av. A.Q., me 

propozim që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren të refuzohet, aktgjykimin e shkallës së 

parë ta ndryshoj ashtu që ndaj të akuzuarit  për veprën penale të vrasjes nga neni 178 të KP-së të i 

shqiptoj dënim më të ulët nga ai i paraparë  në aktgjykimin e shkallës së parë.   

 

     -Konform nenit 390 par.1 të KPPK, Gjykata e Apelit caktoi dhe mbajti seancën e kolegjit 

në të cilën nuk prezantoi Prokurori i Apelit edhe pse i ftuar me rregull ndërsa prezent ishte 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar av. T.RR. dhe përfaqësuesi i familjes së dëmtuar A.S., mbrojtësit e 

te akuzuarit av. M.Ç. dhe av. A.Q. dhe i akuzuari H.S.. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar si dhe 

mbrojtësit mbetën pranë ankesave të tyre te ushtruara me shkrim ndërsa  i akuzuari H.S. i 

mbështeti fjalët e mbrojtësve të tij.   

  

     -Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.586/19 të dt. 24.11.2019 ka propozuar që të 

aprovohet ankesa e Prokurorisë  Themelore  dhe ankesa e përfaqësuesit të palës së dëmtuar  av. 

T.RR. dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit të i shqiptohet dënime më të larta  

me burg efektiv dhe të refuzohen ankesat dhe përgjigjet në ankesën e PTH e mbrojtësve të 

akuzuarit avokatëve A.Q. dhe M. Q. si të pa bazuara.  

 

       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: 

 

 -ankesat janë të  pa bazuara. 

 

      Mbrojtësja  e të akuzuarit  av. M.Q. dhe mbrojtësi tjetër av. A.Q., aktgjykimin e shkallës së 

parë e atakojnë  për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së 

Ligjit Penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe vendimit lidhur me 

sanksionin penal duke propozuar që ankesat e tyre të aprovohen dhe aktgjykimi i shkallës së parë 

të ndryshohet ashtu që av. M.Q. propozon që të konkretizohen dispozitat ligjore përkitazi me 

vrasjen nga pakujdesia në të cilën është gjetur i mbrojturi i saj apo të prishet dhe lënda ti kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje ndërsa mbrojtësi  av. A.Q. propozon që i 

mbrojturi i tij të shpallët i pafajshëm apo nëse konsiderohet e përshtatshme të anulohet aktgjykimi i 

shkallës së parë dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe vendosje.  

 

 Mbrojtësja  Qollaku, pretendon se gjurmët e asnjërit nuk kishin ngelur në armë, se eksperti 

ndër të tjera thekson se arma me një të prekur vihet në funksion, se ka mundësi që i mbrojturi i saj 

ta ketë prekur at armë ose duke i zgjatur duart kur i ndjeri po ja tregonte armën, se kemi çmuarje të 

gabuar të provave përkitazi me dashjen. Se paraqitet një CD për sorje të paqena e që aktgjykimi  ka 

mbështetje në kërkesën dhe kuptimin e asaj CD-je edhe pse është konstatuar se është provë e pa 

pranueshme. Se aktgjykimi  është i bazuar mbi bazën e thashë thënave në fshat të cilat janë aq të 

pa kuptimta, plotë me kundërthënie . Se ka ndodhë tejkalimi i akuzës pasi në dispozitiv qëndron  

“privon me dashje nga jeta personin tjetër në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje paraprake në 

mes të viktimës N.S. dhe këtu të akuzuarit ...”, e që Prokurorja e Shtetit në fjalën përfundimtare ka 

theksuar se nuk ka arritur që të vërtetohet se mosmarrëveshja ka qenë për shkak të ujit dhe për këtë 

arsye ka hequr fjalin “mosmarrëveshja lidhur me shfrytëzimin e ujit”. 

 Mbrojtësi i të akuzuarit av. Q., thekson se kemi shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.7, 1.10 dhe 1.12 lidhur me nenin 270 të KPP. Kjo për 

faktin se kemi tejkalim të akuzës nga ana e gjykatës së shkallës së parë pasi që sipas mbrojtjes 

Prokurorja e Shtetit në fjalën përfundimtare  nga dispozitivi ka hequr “mosmarrëveshjen lidhur me 

shfrytëzimin e ujit” ndërsa në aktgjykim mbetet  mosmarrëveshja si arsye  për kryerjen e veprës 
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penale. Se gjykata  në këtë rast është dasht të aplikoj parimin In Dubio Pro Reo, përkitazi me 

shkakun e vdekjes dhe përkitazi me motivin e vrasjes. Se të kuzuarit nuk i janë lexuar të drejtat 

gjatë rikonstruimit të vendit të ngjarjes. Se janë cënuar dispozitat e Kodit Penal kur është gjetur se 

i mbrojturi i tij ka kry veprën penale të vrasjes nga neni 178 të KP. Pretendon  se gabimisht  dhe në 

mënyrë jo të plotë është vërtetuar gjendja faktike pasi ka qenë detyrim i gjykatës për vërtetimin e 

plotë dhe të saktë të fakteve. Ka propozuar caktimin e një superekspertize duke përshkruar 

ekspertizë mjeko-ligjore dhe atë të balistikës të datës 19 dhe 22.05.2017. Nuk është vërtetuar 

shkaku i cili ka sjell  deri te vrasja ditën kritike. Se gjykata është dashtë të vërtetoj në plotni për tu 

siguruar nëse viktima ka pësuar si rezultat i vetëvrasjes aksidentale apo vdekja e viktimës  është 

shkaktuar nga i akuzuari H.S.. Nëse  ka pas mundësi apo bazë të mjaftueshme faktike  që ta gjykoj 

të mbrojturin e tij për veprën penale nga neni 180 të KP e që në këtë rast nuk ka ndodh fare 

përkundër indikacioneve faktike të cilat i ka përshkruar në ankesë.  

 

Gjykata e Apelit vlerësoi pretendimet ankimore të mbrojtjes në drejtim të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale por edhe ato të cilat sipas detyrës zyrtare i shqyrton 

dhe vlerëson se këto pretendime janë të pa bazuara. Aktgjykimi është i qartë dhe konkret , gjykata 

në arsyetim të aktgjykimit ka paraqitur arsyet për çdo pikë të aktgjykimit duke dhënë arsyet për 

faktet vendimtare dhe duke paraqitur qartë se përse disa provave ua ka falur besimin e disave jo, 

arsyet e mos miratimit të propozimeve konkrete të palëve si dhe arsyet në të cilat është bazuar  me 

rastin e zgjidhjes së kësaj çështjeje penalo-juridike e veçanërisht me rastin e vërtetimit të ekzistimit 

të veprës penale. Ndërsa  përkitazi me pretendimet e mbrojtjes lidhur me tejkalimin e akuzës, 

parimit In Dubio Pro Reo, caktimit të super ekspertizës, shkeljeve të të drejtave të akuzuarit me 

rastin e daljes në rekonstruim të vendit të ngjarjes do të trajtohen dhe arsyetohen në vazhdim të 

aktgjykimit.   

 

Gjykata e shkallës së parë edhe gjendjen faktike e ka vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të 

plotë e deri tek cila gjendje faktike  ka ardhur  pas administrimit të provave  materiale  dhe jo 

materiale dhe atë duke dëgjuar të dëmtuarin SH.S., dëshmitarin D.M., F. Sh., E. F., S.Xh., N. M., 

O. M., B. S., F. S., J. M., M. M., A.S., ka dëgjuar ekspertin mjeko-ligjor dr. A.G., dëshmitari S. T. 

eksperti i balistikës H. K., është bërë rekonstruimi i vendit të ngjarjes me datë 06.07.2018 ku 

ekspertët kanë përpilua raportin e përbashkët me shkrim që ia kanë dorëzuar gjykatës me datë 

08.02.2019, është dëgjuar dëshmitari Sh. K., janë administruar si prova materiale, raporti i 

ekspertimit AKF/16-0073 të dt. 27.07.2016, raporti i ekspertit balistikor për ekzaminimin e armës 

AKF/16-2042/2016 1724 të dt. 23.09.2016, raportit të ekspertimit lidhur me ekzaminimin 

daktiloskopik AKF/16-2042/16-1723 të dt. 05.09.2016, raporti i autposisë MA16-162 i lëshuar nga 

Instituti i mjeksisë ligjore për të ndjerin N.S., ku sipas mendimit të dr. A.G., raporti mjekësor i 

QMF ... me nr. 1842 në emër të N.S.t të dt. 07.07.2016, vërtetohet se tani i ndjeri N.S. është sjellë 

në QMF në ... nga ana e familjarëve në ora 15,00 pa shenja jete si pasojë e goditjes me armë zjarri, 

ku vërehet plagë në pjesën e përparme të qafës, zemra nuk ndëgjohet, artieriet karotide nuk 

pulsojnë, ekspertiza e përbashkët mjeko-ligjore dhe e balistikës e dt. 19. Dhe 22.05.2017 e H.K. 

dhe A.G. , vërtetohet se sipas shpjegimeve të të pandehurit, viktima i ka thënë që ti afrohet ti tregoj 

diçka e ka nxjerr pistoletën nga brezi i majtë me dorën e djathtë i ka mbajtur me dy duar ashtu që 

duart i ka patur te tyta, ndërsa dorëzën e pistoletës të kthyer nga i pandehuri. I pandehuri shpjegon 

se në momentin kur i ka zgjatur duart viktima për t’ia dhënë pistoletën ai i ka zgjatur duart për ta 

marr pistoletën për ta shikuar dhe në ato momente nuk i kujtohet a ka qenë pistoleta në duart e tij 

apo të viktimës por e din që ka kërsitë dhe viktima axha i tij është qëlluar me pistoletë. Mjeku i 

mjeksisë ligjore nuk e ka pranuar shpjegimin që e ka dhënë i pandehuri se gjatë dhënies dhe 

marrjes së pistoletës e njëjta është aktivizu, e që eksperti i balistikës e lejon një mundësi të tillë, 

nga lista e dëshmive 2016-GD-131 e dt. 20.07.2016 vërtetohet se në pjesën e mbrendshme afër 

pragut të derës, në automjetin “!Feroza” me targa ..., është evidentuar dëshmia #4.1 e që është një 
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fragment metali që dyshohet të jetë predhë plumbi, nga lista e dëshmive 2016 – GD 131 e dt. 

20.07.2016  ku janë të evidentuara pistoleta e sekuastruara, vërtetohet se është sekuestruar një 

armë e zjarrit – revolver me nr. Serik U00146, 5 fishekë të revolverit, 4 me mbishkrim në bazë “ 

geco” 38 special, 1 fishek me mbishkrimin në bazë “lapua”, 38 SPL, 1 gëzhojë e fishekut të 

revolverit me mbishkrimin në bazë “geco” 38 special, 1 pistoletë “ BREVETTO6.35 mm, me nr. 

Serik të dëmtuar dhe një karikator i zbrazur dhe 1 pistoletë me gaz –aladin center me nr. Serik 

027342 dhe një karikator i zbrazur, nga dosja e forenzikës TK -098/2 – 2016 në të cilën gjenden 

raporti plotësues mbi kontrollin e veturës, skica e karriges së vozitësit dhe fotoalbumi,  

procesverbali mbi bastisjen e banesës së H.S.t të dt. 07.07.2016, deklarata e noterizuar e Stefan 

Kruger e dt. 20.04.2018 dhe skica e vendit të ngjarjes dhe fotoalbumi nga dosja e forenzikës 

TK059/2-2016, të dt. 07.07.2017, e nga të cilat prova pamëdyshje u vërtetua se në veprimet e të 

akuzuarit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së. 

 

Provat e administruara dhe të cilat  gjykata e shkallës së parë i ka arsyetuar secilën veç e 

veç dhe të njëjtat i ka ndërlidhur me njëra tjetrën vërtetuan  se i akuzuari ka privuar nga jeta me 

datën 07.07.2016 rreth orës 15,00 në fshatin ... Komuna e Dragashit të ndjerin N.S. ashtu siç edhe  

është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit. Se ka pas një mosmarrëveshje në mes të akuzuarit  

dhe viktimës rreth ujit kjo është vërtetuar nga dëshmitarët dhe atë nga dëshmitari E.F. i cili ka 

deklaruar  se N. i ka treguar një herë se H. po ja kërkon ujin dhe se bëhët fjalë për ujin në bjeshkë 

dhe se dy jav pas rastit të ndodhur ka vërejtur një gyp 2 metra të vendosur  prej burimit teposhtë 

dhe se vendi ka qenë i rrafshuar. Edhe dëshmitari O.M. ka theksuar se gjatë bisedës që ka zhvillua 

i akuzuari me tani viktimën ka dëgjuar që e kanë përmendur ujin dhe që N. i është drejtuar H. me 

fjalët “qysh po shkon me punua në tokën time” Edhe dëshmitarja N.M. ka deklaruar se deri sa ishte 

në ambulantë ka dëgjuar me zë të lartë dikush  duke i thënë “o H. e ka mbyt tan N. për ujin”. 

Dëshmitari A.S. ka deklaruar se djali i H.  – B. ka kontaktu pas vrasjes me babën duke i thënë se 

po flitet në fshat se “po më dukët janë vrarë për ujin e bjeshkës”, fakt ky  i pohuar edhe nga 

dëshmitari H. M. i cili ka theksuar se ka dëgjuar të akuzuarin dhe viktimën ditën kritike duke 

biseduar rreth ujit.  

 

Pretendimet e mbrojtjes  se në rastin konkret kemi të bëjmë me tejkalim të akuzës meqë 

sipas mbrojtjes prokuroria në fjalën përfundimtare  ka hequr  mosmarrëveshjen  si arsye  që ka sjell  

deri te vrasja, ky kolegj  vlerëson se një pretendim i tillë është i pa bazuar për faktin se gjykata  

shqyrtoi  procesverbalin e shqyrtimit kryesor por edhe  fjalën përfundimtare  të dorëzuar me 

shkrim nga ana e prokurorit por askund nuk qëndron fakti se ka hequr fjalën “pas një 

mosmarrëveshje paraprake”, por përkundrazi në faqen e parë të fjalës përfundimtare me shkrim 

prokurori përshkruan dispozitivin nën pikën I ku qëndron fjala  në rreshtin e dytë  “pas një 

mosmarrëveshje paraprake”. Mirëpo pavarësisht përpjekjeve të mbrojtjes që të eleminoj 

mosmarrëveshjen si motiv për kryerjen  e veprës penale, prap se prap siç shihet edhe nga 

aktgjykimi i shkallës së parë i akuzuari është akuzuar dhe është shpallur fajtor  për vrasje nga neni 

178 të KPRK-së, e që kjo formë e vrasjes nuk përmban tipare të posaçme  prandaj edhe nuk 

kërkohet  ndonjë rrethanë, mënyrë e kryerjes apo motiv i posaçëm dhe se kjo vrasje  konsiderohet  

si vrasje të cilat  mungojnë tiparet e posaçme që i karakterizojnë  vrasjet e rënda përkatësisht 

vrasjet e privilegjuara  andaj  edhe këto pretendime të mbrojtjes janë të pa bazuara, 

 

Përveç këtij pretendimi të mbrojtjes që është i pa bazuar, i pa bazuar  është edhe pretendimi 

se i akuzuari nuk e ka patur armën në dorë se armën e ka patur në dorë axha i tij që ja ka dhënë në 

shikim dhe se i akuzuari pa dashje – rastësisht duke tentuar që ta merr armën, arma i shkrep 

rastësisht. Kjo për faktin se një pretendim i tillë i të akuzuarit është në kundërshtim me provat e 

administruara në shqyrtimin kryesor si dhe rekonstruimin e vendit të ngjarjes ku pas rekonstruimit 

të dy ekspertët ai mjeko-ligjor dhe i balistikës, kanë konkluduar se ngjarja nuk ka ndodhur ashtu 
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siç e ka përshkruar i akuzuari  në mbrojtjen e vetë por edhe gjatë rekonstruimit të vendit të 

ngjarjes, pasi që dëmtimet gjegjësisht lëndimet e pësuara tek i ndjeri nuk përputhen me ato të 

akuzuarit, pasi këta ekspert kanë theksuar se bazuar  në dëmtimin – vrimën hyrëse dhe kanalin e 

dëmtimit në trupin e viktimës është tërhequr një trajektore deri te vendi i dëmtimit në shtyllën e 

majtë të veturës e që e bën të mundur pozicionin e dorës së të akuzuarit e që nga kjo del se i 

dyshuari  është shumë më poshtë se sa dëmtimi në trupin e viktimës prandaj edhe  kanë konkluduar 

se pozicioni i përshkruar  nga i dyshuari nuk përkon me pozicionin e kanalit të dëmtimit dhe të 

trajektorës së tërhekur në vendin e ngjarjes i cili lidhet me vendin e dëmtimit. Edhe përkitazi me 

vdekjen e tani të ndjerit , deklaratat e të akuzuarit janë kundërthënëse sepse dëshmitari behar S. ka 

theksuar në dëshminë e tij se i akuzuari  i ka thënë se deri tek rasti kritik ka ardhë kur vetë i ndjeri 

ka qenë duke e provuar pistoletën ndërsa D.M. ka theksuar se i akuzuari  ka thënë se T. X. e ka vra 

vetën, ndërsa dëshmitari tjetër S.XH. se i akuzuari i ka thënë se rasti ka ndodhur akcidentalisht dhe 

me të drejtë gjykata e shkallës së parë nuk ia ka falur besimin mbrojtjes së të akuzuarit duke marrë 

parasysh pohimet kontradiktore përkitazi me këtë fakt të rëndësishëm. Asnjeri nga dëshmitarët nuk 

e ka par armën ndërsa nga fotodokumentacioni i bërë nga forenzika ditën kritike shihet se arma ka 

qenë në mes të dy ndërruesve të shpejtësisë. Dëshmitari O.M. ka deklarua se armë ka par tek rafti i 

uljeve dhe se i akuzuari i ka thënë që ta heq nga aty mirëpo babai i tij i ka thënë që mos ta prek. 

Dëshmitari F. S. që është axha i të akuzuarit i ka premtuar se do ta merr në Gjermani duke i ofruar 

edhe të holla për ta ndërruar deklaratën.  

 

Në bazë të ekspertizës  forenzike është vërtetuar  se jo vetëm tek i akuzuari por as te 

viktima nuk janë gjetur mbetjet e barutit e që është evidente nëse viktima ashtu siç ka cekur i 

akuzuari do ta kishte mbajtur në dorë armën ndërsa sa i përket të akuzuarit  vetë dëshmitarët që u 

cekën më lartë kanë deklarua se i njëjti disa herë është larguar nga spitali, është kthyer në vendin e 

ngjarjes dhe përsëri është kthyer në spital dhe vetë i akuzuari ka pranuar që i ka lar duart pasi i ka 

pasur të përgjakura.  

 

Në bazë të këtyre që u cekën më lartë nuk mund të qëndron pretendimi i mbrojtjes se në 

rastin konkret gjykata është dashur ta aplikon parimin In Dubio Pro Reo për të dal nga një situatë 

kur faktet e rëndësishme nuk kanë mundur të vërtetohen me  bindje të fortë, pasi që nga provat e 

administruara e që u elaboruan më lartë pa mëdyshje është vërtetuar fajësia e të akuzuarit dhe se 

veprimet e tij përkojnë me dispozitën ligjore të vrasjes nga neni 178 të KPRK-së.  

 

Po ashtu ky kolegj vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet e mbrojtjes se kemi të bëjmë me 

shkelje të të drejtave të akuzuarit sepse të njëjtit nuk i janë lexuar të drejtat gjatë rikonstruimit të 

vendit të ngjarjes duke u thirrur në nenin 30 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Nëse 

analizohet kjo dispozitë ligjore askund nuk theksohet se në secilin veprim procedural duhet që ti 

lexohen të drejtat që i takojnë pasi që të akuzuarit i cili ka qenë gjithmonë me mbrojtësin e tij i 

janë lexuar disa herë më parë të drejtat që i takojnë ashtu siç e thekson edhe vetë paragrafi 1 i nenit 

30 të Kushtetutës, që kërkon që të njoftohet menjëherë i akuzuari për natyrën dhe shkakun e 

akuzës kundër saj / tij, e që kjo i është lexuar më herët  në fazat e mëhershme të procedurës penale 

dhe jo doemos  gjatë çdo veprimi procedural  në të ardhmen .  

 

Edhe kërkesa e mbrojtjes për caktimin e një super ekspertize nuk është e bazuar pasi që 

ekspertët si ai mjeko-ligjor ashtu edhe ai i balistikës kanë qenë të qartë  lidhur me konkluzionet e 

tyre në ekspertiza e sidomos pas rekonstruimit të vendit të ngjarjes, duke mos lënë hapësira që të 

ketë hamendje apo që diçka të mos jetë e qartë dhe se vetëm pretendimi se eksperti mjeko-ligjor  

nuk e ka pranuar mbrojtjen e të akuzuarit lidhur me dhënien dhe marrjen e pistoletës kur është 

aktivizua ndërsa eksperti i balistikës e ka lejua një mundësi të tillë nuk është  bazë e mjaftueshme 
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për të pretenduar se ka kundërthënie pasi që dëshmitë e ekspertëve dhe konkluzionet e tre janë në 

përputhje  me të gjitha provat e administruara që u cekën më lartë.  

 

Ashtu  i pa bazuar është edhe pretendimi se i akuzuari  ka vepruar në tronditje të fortë 

mendore si alternativë që e quan mbrojtja gjegjësisht se viktima ka pësuar si rezultat i vetëvrasjes 

aksidentale, pasi kjo nuk u vërtetua me asnjë provë të administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

Meqë siç u tha më lartë u vërtetua pa mëdyshje se i akuzuari ka kryer veprën penale të 

vrasjes nga neni 178 të KPRK-së, nuk kemi as shkelje të Ligjit Penal në dëm të akuzuarit ashtu siç 

pretendohet në ankesën e mbrojtjes.  

 

Sa i përket veprës penale nën pikën II e që ka të bëj me veprën penale nga neni 374 par.1 të 

KPRK, kjo është vërtetuar se i akuzuari ka kryer këtë vepër penale përmes procesverbalit të 

bastisjes së shtëpisë së të akuzuarit H.S. ku janë gjetur edhe armët që cekën në dispozitivin nën II e 

të cilat i njëjti i ka mbajtur në pronësi dhe në posedim në kundërshtim me Ligjin për armët. 

 

  Duke vlerësuar çështjen përkitazi me pretendimet ankimore të Prokurorisë, përfaqësuesit 

të autorizuar të palës së dëmtuar dhe mbrojtjes, lidhur me vendimin për dënim kjo gjykatë 

konsideron se ankesat janë të pa bazuara. Në ankesa nuk ceket  ndonjë rrethanë  e re e që do të 

ndikonte  në dënimin e shqiptuar apo të cilën nuk e ka pasur të njohur gjykata e shkallës së parë 

me rastin e vlerësimit të rrethanave që ndikojnë në lartësinë e dënimit. Në ankesën e Prokurorisë 

theksohet se dënimi nuk është në përputhshmëri me të mirën e mbrojtur, me intensitetin dhe 

rrezikshmërinë e veprës penale dhe intensitetin e dëmtimit të vlerës së mbrojtur dhe nuk është 

dënimi në harmoni me rrethanat e rastit dhe me peshën e veprës penale. Përfaqësuesi i palës së 

dëmtuar av. T.RR.  thekson se nuk janë vlerësuar drejtë rrethanat rënduese si: shkalla e lartë e 

dashjes dhe paramendimit, mosha e viktimës, rrethanat në të cilat është kryer vrasja, motivi për 

kryerjen e vrasjes, rrethanat dhe marrëdhëniet familjare mes të akuzuarit dhe tani të ndjerit si dhe 

sjellja e kryerësit pas kryerjes së veprës penale duke tentuar që vrasjen ta paraqes si vetëvrasje apo 

si vrasje nga pakujdesia dhe tentim për zhdukjen apo shkatërrimin e provave. Mbrojtësja  e të 

akuzuarit av. M.Q. thekson se dënimi  është i rëndë pasi për veprën  nga neni 374 par.1 të KPRK-

së zakonisht shqiptohen dënimet me gjobë ndërsa dënimi për vrasje është jashtë gjitha përmasave 

kur kemi parasysh qëndrimin e të mbrojturit të sajë se nuk ka pasur dashje për vrasjen e axhës së 

tij. Mbrojtësi tjetër  i të akuzuarit av. A.Q. ka theksuar se gjykata nuk ka marr për bazë të gjitha 

rrethanat lehtësuese siç është mosha e të akuzuarit, se nuk ekziston rreziku i kryerjes së veprës 

penale në të ardhmen pasi ka qenë  në arrest shtëpiak dhe nuk është shënuar asnjë incident, se vetë 

familja e të dëmtuarit – djali i të ndjerit SH.S. ka pranuar se i ndjeri dhe i akuzuari kanë veprua në 

mënyrë të ngutshme, keqardhjen e të akuzuarit pas konfliktit dhe se i akuzuari nuk ka ikur për tu 

fshehur pas ngjarjes apo të ketë rezistuar policisë apo të ketë patur ndonjë sjellje të keqe.  

 

 Mirëpo, Gjykata  e Apelit duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

që i pati parasysh edhe Gjykata e shkallës së pare dhe atë si rrethana lehtësuese se i akuzuari më 

parë nuk ka qenë i dënuar, se është person familjar dhe baba i 6 fëmijëve ndërsa si rrethana 

rënduese peshën dhe natyrën e veprave penale, mënyrën e kryerjes së veprës penale, raportin në 

mes të akuzuarit dhe viktimës si dhe motivin e kryerjes së kësaj vepre penale,  vlerëson  se dënimi 

i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë është në harmoni me intensitetin 

e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë penale të akuzuarit si 

ekzekutor, gjykata  e shkallës së parë  ka shqiptuar dënimin e paraparë ligjor dhe se me këtë dënim 

do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me nenin 41 të KPRK.  
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 Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPP, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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