
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
    

 

 PAKR.nr.29/2020 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për krime të rënda, kolegji i 

përbërë nga gjyqtarët Fillim Skoro, kryetar, Dr.sc.Driton Muharremi e Vaton Durguti, anëtarë, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bajram Rexhahmetaj procesmbajtëse, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit L.U.  nga fshati ... Komuna e Gjilanit,  për shkak të veprës 

penale vrasje nga neni 178 paragrafi 1 të KPRK-së dhe kanosja nga neni 185 paragrafi 4 lidhur 

me paragrafin 2 e 1 të KPRK-së , duke vendosur përkitazi me ankesat e Prokurorit të 

Prokurorisë Themelore në Gjilan, përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar  dhe atë të 

mbrojtësit të akuzuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti 

për Krime të Rënda në Gjilan PKR.nr.139/19 dt.30.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me 07.02.2020 mori këtë: 

 

 

 

 

                                          A K T GJ Y K I M 

 

             Refuzohen si të pabazuara ankesat e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan, 

përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar dhe ajo e mbrojtësit të akuzuarit L.U., kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan PKR.nr.139/19 

dt.30.12.2019, vërtetohet. 

 

 

A r s y e t i m 

   

 

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

PKR.nr.139/19 dt.30.12.2019, të akuzuarin L.U. e ka shpallur fajtor për për shkak të veprës 

penale vrasje nga neni 178 paragrafi 1 të KPRK-së dhe kanosja nga neni 185 paragrafi 4 lidhur 

me paragrafin 2 e 1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar për veprën nën pikën I të këtij aktgjykimi i 

ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë) viteve ndërsa për veprën 

penale nga dispozitivi II i ka shqiptua dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e në 

bazë të nenit 80 paragrafi 1 dhe 1 nën paragrafi 2.2 të KPRK-së i ka shqiptua një dënim unik 

me burgim në kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë) viteve e 6 (gjashtë) muaj në të cilin dënim  i 

akuzuari do ta mbaj menjëherë nga dita kur ky aktgjykim merr formën e prerë. Në bazë të nenit 

83  të KPRK, të akuzuarit koha e kaluar në paraburgim nga data 29.07.2018 e deri në ditën kur 

ky aktgjykim të merr formën e prerë do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Në bazë 

të nenit 62 par.2 pika 2.7, nenit 69 dhe nenit 275 paragrafi 3 të KPRK-së të akuzuarit i është 

konfiskuar revolja e zjarrit – revole e markës TT e kalibrit 7.62 mm, me numër serik 6564419. 

Të dëmtuarin G.A. nga fshati ...ë Komuna e Gjilanit për realizimin e kërkesës pasurore e ka 
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udhëzuar në kontest të rregullt juridiko-civil. E ka obliguar të akuzuarin që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 100 euro si dhe në bazë të ligjit për kompensimin e 

viktimave të krimit  shumën prej 50 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita kur ky 

aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

 Duke u bazuar në nenin 363 paragrafi 1 nën.par. 1.1 të KPP-së është refuzuar aktakuza 

për veprën penale kanosje nga neni 185 par.4 lidhur me par.2 e 1 të KPPRK-së. Për këtë vepër 

penale shpenzimet e procedurës penale bien barrë e mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

       Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

 

 -Prokuroria Themelore   në Gjilan, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal nga 

neni 387 par.1 të KPPRK-së, me propozim që Gjykata e Apelit të anuloj aktgjykimin e 

ankimuar dhe çështjen ta kthej në rishikim dhe rivendosje.   

 

-Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av. Hamdi Jashari, për shkak të vendimit 

mbi dënim, me propozim që ankesa e tij të aprovohet dhe të akuzuarit ti shqiptohet një dënim 

më i lartë respektivisht 25 vite burgim.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit L.H., av. Avdi Rizvanolli, për shkak të vendimit mbi 

sanksionin penal, vendimin mbi shqiptimin e gjobës në të holla dhe vendimin mbi konfiskimin 

e automjetit dhe të hollave në shumë prej 774.50 euro, me propozim që Gjykata e Apelit 

aktgjykimin e ankimuar  ta ndryshoi sa i përket vendimit mbi dënimin ashtu që të njëjtit të i 

shqiptoj dënim me burg efektiv më të rëndë.  

 

-Përgjigje në ankesë ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit av. Blerim Halimi me të cilën e 

ka kundërshtuar në tersi ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan.  

 

        Gjykata e Apelit e caktoj dhe mbajti seancën e kolegjit konform dispozitës së nenit 

390 të KPPK-së, në të cilën prezantuan i akuzuari L.U. dhe mbrojtësi i tij av. Blerim Halimi 

dhe  i dëmtuari M.A.  ndërsa ka munguar Prokurori i Apelit, përfaqësuesi i autorizuar i palës së 

dëmtuar av. Hamdi Jashari, të cilët kanë qenë të njoftuar për ditën dhe kohën e mbajtjes së 

seancën por nuk janë paraqitur dhe mungesën nuk e ka arsyetuar. Mbrojtësi i të akuzuarit L.U. 

av. Blerim Halimi mbeti pranë ankesës së  tij. Ndërsa i akuzuari L.U. mbështeti ankesën e 

mbrojtësit të tij si dhe mbeti pranë pretendimeve ankimore të ankesës së tij. I dëmtuari M.A. 

deklaroi se e mbështet ankesën e përfaqësusit të tyre të autorizuar dhe ankesën e prokurorisë.  

 

-Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.28/20 të dt. 22.01.2020 ka propozuar që të 

aprovohet në tërsi ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan,  të refuzohet ankesa dhe përgjigja 

në ankesë e mbrojtësit të akuzuarit  si e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

 

       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 nuk janë të bazuara. 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit av. Blerim Halimi aktgjykimin e shkallës së parë e atakon për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën.par 1.8 



 

dhe 1.12 e lidhur me nenin 370 par.1, 2,4,6,7,8 dhe 9 e lidhur me nenin 365 të KPP pasi 

aktgjykimi sipas mbrojtjes bazohet në provë të pa pranueshme, dispozitivi është i pa 

kuptushëm, i pa qartë dhe kundërthënës me arsyetimin. Kjo për faktin se edhe pse gjykata ka 

dëgjuar dëshmitarët si dhe ekspertin psikiatër Dr. A.C., këtyre dëshmive u ka dhënë konutacion 

tjetër edhe pse nga këto prova nuk mund të argumentohet ekzistimi i veprës penale të vrasjes 

nga neni 178 të KPRK-së gjegjësisht nuk u argumentua se privimi i të ndjerit F.A. është bërë 

me dashje direkte siç thot gjykata por as me dashje eventuale. Askush nga dëshmitarët okular e 

as prindi i të ndjerit F.  tani i dëmtuari G.A. por as familjarët e tij nuk kanë mund të vijnë në 

përfundim se raportet e tyre kanë qenë të këqija dhe ka pasur ndonjë mosmarrëveshje. I 

akuzuari pas rastit vetë e ka dërguar të ndjerin në urgjencë së bashku me G.A. dhe A.M. duke e 

rrezikuar vehtën dhe këta dy dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik duke vozitur me shpejtësi. 

Ankesa e mbrojtësit  kryesisht është e drejtuar rreth asaj se sipas tij nga deklaratat e 

dëshmitarëve G.A., Xh. Sh.U. se raportet mes të akuzuarit dhe të ndjerit kanë qenë të mira  

ndërsa S.Z. ka deklaru se i akuzuari vetë është dorëzuar e jo të jetë arrestuar apo arratisur, se 

dëshmitari S.Z. ka deklarua se kamerat e sigurisë tregojnë se i akuzuari vetë e ka sjellur tani të 

ndjerin në spital dhe se një plumb i pa shkrepur i nxjerr nga arma është gjetur në vendin e 

ngjarjes e që përputhet me deklaratën e të akuzuarit  që ka deklarua  se pasi e ka larguar një 

plumb të pa shkrepur por duke e shikuar armën se mos ka plumb tjetër instinktivisht gishti i ka 

shkuar te këmbëza dhe nga pakujdesia i ka shkrepur arma dhe është plagosur e më pas edhe ka 

ndërruar jetë F. Shton se as vendimi për konfiskimin e armës e as vendimi për shpenzime të 

procedurës nuk janë të arsyetuara. Aktgjykimi është i bazuar në provë të pa pranueshme pasi 

në fazën e hetimeve  mbrojtësi nuk ka qenë i ftuar ti dëgjoj të gjithë të dëmtuarit dhe 

dëshmitarët edhe pse ka shprehur  gatishmërinë për këtë. Provë e pa pranueshme janë edhe 

dëshmitë e dëshmitarëve Gj. dhe Sh.U. pasi nuk janë njoftuar se janë dëshmitar të privilegjuar  

dhe se janë të liruar nga dëshmimi. Shkeljet esenciale  kanë të bëjnë edhe me nenin 384 par.2 

në dëm të akuzuarit dhe atë neni 5 dhe 9 si dhe neni 185 par.2, neni 187 par.1, neni 188 par.1 

dhe 5, neni 384 par.1 nënpar 1.10 e lidhur me nenin 2 të nenit 384 si dhe nenin 415 par.1 

nën.par 1.4 të KPP-së, se kemi shkelje të drejtave kushtetuese dhe ligjore. Se këto shkelje të 

cekura më lartë kanë bërë që të shkelet edhe ligji penal në dëm të akuzuarit L.. Se gjendja 

faktike nuk është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë pasi nga dëshmitë e dëshmitarëve dhe 

të dëmtuarve nuk është provuar elementi i dashjes për privim nga jeta të ndjerit F. e për këtë ka 

paraqitur disa pjesë nga dëshmia e dëshmitarit G.A., G.A., K.H., L.M., Q.M., E.M., Xh.U., J.H. 

dhe A.M..  

 

      Gjykata e Apelit e Kosovës me vëmendje ka shqyrtuar aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë  dhe vlerëson se pretendimet e mbrojtjes për shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par. 1 pika 1.12 nën. Par 1.8 dhe 1.12 e lidhur me nenin 370 të 

KPP-së, si dhe vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nuk janë të bazuara. 

 

 Aktgjykimi i shkallës së parë është i tillë që gjykata e shkallës së parë ka paraqitur 

arsyet për çdo pikë të aktgjykimit, se ka paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte 

dhe për cilat arsye i ka konsideruar  të vërtetuara apo të pa vërtetuara. Në mënyrë të 

kujdesshme  ka vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse, arsyet e mosmiratimit të 

propozimeve konkrete të palëve si dhe arsyet në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së 

çështjeve juridike e sidomos të asaj  që ka të bëj me vërtetimin  e ekzistimit të veprës penale.  

 

 Provat e administruara  si ato materiale ashtu edhe personale të cilat i ka vlerësuar 

gjykata e shkallës së parë si: dëgjimi i dëshmitarëve Q.M.,  G.A., G.A., K.H., L.M., E.M., J.H., 

A.M., Xh.U., Sh.U., S.Z., S.Z. dhe dëshmia e ekspertit psikiatrik Dr. A.C., pastaj raporti i 

hetimeve i dt. 31.08.2018, raportet e oficerëve të dt. 29.07.2018, fotoalbumi, procesverbali mbi 

marrjen në pyetje në polici dhe prokurori të dëmtuarve, procesverbali mbi marrjen në pyetje të 

dëshmitarëve në polici dhe prokurori, formulari i datës 29.07.2018 dhe ai i datës 31.07.2018, 



 

raporti nga vendi i ngjarjes me skicë, legjenda e matjeve, raporti mjekësor me numër 18198 

datë 28.07.2018 për të ndjerin, rezultati i kërkimit – njoftimi në sistemin IBIS i datës 

14.09.2018, raporti i autopsisë, ekzaminimi balistik i armës, ekspertiza psikiatrike, e kaluara 

kriminale e të akuzuarit me numra të aktgjykimit, pa mëdyshje vërtetojnë se te i akuzuari ka 

ekzistuar dashja eventuale e privimit të të ndjerit nga jeta e jo dashja direkte.  

 

Sa i përket pretendimit të mbrojtjes lidhur me atë  se a kanë qenë raportet e mira apo të 

këqija në mes të akuzuarit dhe të ndjerit kjo nuk është e nevojshme për veprën penale të 

vrasjes, pasi që dispozita ligjore  për të ekzistuar  kjo vepër kërkon  që “kushdo që e privon 

personin tjetër nga jeta  dënohet .....”. Kjo për faktin  se kjo vepër penale cilësohet si vrasje e 

rëndomtë duke mos pasur tiparet e posaçme andaj edhe në mungesë të këtyre rrethanave, 

mënyrës së kryerjes apo motivit të posaçëm e dallon të njëjtën  nga vrasjet e rënda përkatësisht 

ato të privilegjuara.  

 

Se në rastin konkret  i akuzuari ka vepruar me dashje eventuale vërtetohet nga provat e 

cekura më lartë e nga e cila  vlerësohet se i akuzuari  ka qenë i vetëdijshëm se pasoja e ndalur 

mund të shkaktohet si rezultat i veprimit të tij dhe ai ka pranuar shkaktimin e saj. I akuzuari me 

veprimet e veta  ka mundur të që të mos ketë pasur qëllim shkaktimin e pasojës së caktuar që 

ka tiparet e veprës së ndaluar e as shkaktimin e saj mirëpo ka qenë i vetëdijshëm se me 

ndërmarrjen e veprimit krijohet një mundësi e madhe  apo një rrezik i madh se  do të kryhet  

vepra dhe do të shkaktohet pasoja të cilën  e parasheh si të mundshme. Te dashja eventuale  

kryesi  llogarit, supozon  me një përqindje të madhe  se ajo vepër  mund të shkaktohet dhe ajo 

pajtohet me te. Ajo çka është e rëndësishme në rastin konkret që i akuzuari  e ka paraparë  

mundësinë e shkaktimit të pasojës nga veprimi i tij pra ka qenë i vetëdijshëm se me 

ndërmarrjen e veprimit krijohet rreziku konkret apo krijohet situata e rrezikut të madh që të 

shkaktohet pasoja e ndaluar dhe megjithatë nuk ka hequr dorë nga veprimi.  

 

Nga dëshmitë e dëshmitarëve okular u vërtetua  se  natën kritike i akuzuari paraprakisht 

kishte nxjerr revolen e markës TT të cilën  më pas e kishte repetuar duke ua drejtuar të gjithë të 

pranishmëve një nga një në një afërsi prej 1.5 metra, duke e kontrolluar armën e tij nëse kishte  

ndonjë plumb në tytë, se me gishtin e dorës e prek këmbëzën e revoles e cila shkrepë dhe 

predha e saj e godet të ndjerin F.A. në regjionin e gjoksit nga e cila plagë rrugës për në Spitalin 

Regjional të Gjilanit ndërron jetë. Kjo është edhe në përputhje pjesërisht  edhe me dëshminë e 

vetë të akuzuarit i cili ka deklaruar në shqyrtim gjyqësor se derisa ka qenë duke luajtur me duar 

me të ndjerin  revolja i ka rënë në pjesë të brendshme të pantallonave dhe këmbëve e ku pastaj 

ka fillua që ta shtyj revolen me dore e cila tytë ka qenë e drejtuar te poshtë dhe kur e ka nxjerr 

revolen e ka drejtuar në drejtim të qiellit dhe duke e kthyer kah ndriqimi për të par nëse kishte 

revolja ndonjë plumb, ajo kishte marrë pozitë horizontale gjatë kontrollës instinktivisht gishti i 

ka shkuar te këmbëza e revoles dhe mjerisht kishte shkrepur duke e goditur të ndjerin F.. Këto  

çka u thanë nga dëshmitarët  ishin të mbështetura edhe nga provat materiale të theksuara më 

lartë  ku u vërtetua se natën kritike  i akuzuari dhe i ndjeri së bashku me Gëzimin, Kastriotin, 

Lirimin, Jetmirin, Arianitin, Qëndrimin dhe Egzonin kanë qenë te vendi i quajtur Lapidari në 

..., nuk ishte kontestuese se kanë përdorur narkotik të llojit marihuan, se nuk ishte kontestuese 

se i akuzuari ka poseduar revolen TT kal.7.62 mm, se nuk ishte kontestuese se nga kjo revole i 

njëjti është goditur  dhe ka ndërruar jetë dhe se për gjykatën e shkallës së parë kontestuese ka 

qenë vetëm  fakti se a është vepruar në rastin konkret nga i akuzuari me dashje apo nga 

pakujdesia.  

 

Mirëpo, bazuar në ate  se nga provat e administruara  u vërtetua se i akuzuari armën ua 

ka drejtuar edhe të tjerëve, se dëshmitari Kastriot ka dëgjuar se revolja dy tri herë ka bërë 

shkrap shkrap mirëpo rreth  tërheqjes së këmbëzës nuk ka njohuri, se ka dëgjuar një zë të ketë 

thënë “o mua më rroki plumbi” dëshmi kjo në përputhje edhe me dëshminë e dëshmitarit L.M. 



 

që deklaron se i akuzuari ka nxjerr revolen, e ka repetua dhe i duket që i ndjeri ti ketë thënë të 

akuzuarit “o L. qysh pe ngreh këmbëzën e armës aq sigurt”, nuk ka dëgjuar përgjigje por kjo 

situatë ka zgjatë 10-15 minuta,  se ka bërtitur me zë “a e rroka dikon” dhe pas 3-4 sekondave i 

ndjeri Fatlum ka thënë “O L. më rroke mua”. Këto deklarata kanë mbështetje edhe në 

deklaratën e dëshmitarit G.A. ku tregon se i akuzuari ka luajtur, manipuluar me revole në 

prezencë të tyre dhe se duke e dërguar F.in në spital i akuzuari i ka thënë “merre revolen dhe 

hupe dikund dhe thuaju policëve se F.i e ka vrare vetën me allti. Edhe A.M. dëshminë e ka të 

përafërt me dëshmitarët tjerë ashtu siç edhe dëshmitari E.M. e që në bazë të këtyre pa 

mëdyshje u vërtetua se te i akuzuari ka ekzistuar dashja eventuale për të kryer veprën penale 

nga neni 178 të KPRK-së.  

 

Se pakujdesia  nuk qëndron në rastin konkret përveç ato që u arsyetuan në këtë 

aktgjykim më lartë vërtetohet edhe nga ekspertiza psikiatrike e Dr. A.C.j që ka konstatuar se te 

i akuzuari  nuk janë gjetur elemente të humbjes mendore apo të prapambetjes mendore apo 

dëmtime të tjera kognitive postroumatike, se ka përjashtuar çrregullimin mendor si pasojë e 

dëmtimit të trurit apo çrregullimet psiqike si pasojë e konsumimit të narkotikëve dhe se në 

momentin e kryerjes së veprës penale aftësia e tij mendore e të kuptuarit dhe aftësia e kontrollit 

të veprimeve nuk ka pas ndryshime signifikante në kuptim të zvogëlimit si pasojë e tre-katër 

tymosjeve të marihuanës e që kjo e forcon besimin e gjykatës  se te i akuzuari ka ekzistuar 

dashja eventuale.  

 

 Sa i përket pretendimeve të mbrojtjes lidhur me atë se dëshmitë e dëshmitarëve 

Xhylsime dhe Sh.U. janë prova të pa pranueshme pasi të njëjtit janë dëshmitar të privilegjuar, 

kjo gjykatë vlerëson se dëshmitë e tyre  kishin të bënin me raportet në mes të akuzuarit dhe të 

ndjerit, se ata nuk ishin dëshmitar okular dhe se siç u cekë më lartë për të ekzistuar vrasja e 

rëndomtë që parashihet me nenin 178 të KPRK-së, një dëshmi e tyre nuk ka ndonjë rëndësi 

përveç që do të kishte eventualisht te vlerësimi i rrethanave përkitazi me vendimin mbi dënim.  

 

Meqë aktgjykimi i shkallës së parë nuk është i përfshirë me shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale si dhe gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të 

plotë nuk kemi as shkelje të ligjit penal e që do të ndikonte në anulimin e tij. 

        

   Duke vlerësuar çështjen përkitazi me pretendimet ankimore të prokurorisë, palës së 

dëmtuar si dhe mbrojtësit të akuzuarit L.U. av. Blerim Halimi 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. Por në 

ankesën e prokurorisë  theksohet  se rrethanat lehtësuese çfarëdo qofshin ato nuk kanë guxuar  

të  vlerësohen  me aq rëndësi që dënimi të zbutet gjer te ky nivel e që në rastin konkret 

rrethanat rënduese nuk janë vlerësuar fare siç janë shkalla e përgjegjësisë penale dhe 

rrezikshmëria shoqërore të cilave nuk iu është dhënë pesha e njëjtë. Përfaqësuesi i palës së 

dëmtuar thekson se dënimi i shqiptuar nuk është në harmoni dhe në proporcion me natyrën e 

veprave penale pasi është shqiptuar dënim i ulët. Mbrojtësi i të akuzuarit thekson se dënimi 

është shumë i ashpër, i pa drejtë dhe në kundërshtim me dispozitat e KPRK-së pasi nuk janë 

marrë parasysh rrethanat që kanë të bëjnë me dispozitën e nenit 73, 74 par. 3 dhe 75, 76 e që 

kjo shihet qartë në faqen 19 të aktgjykimit të atakuar. Rrethanat lehtësuese nuk janë aplikuar 

por vetëm janë përmendur pasi dihet që minimumi i dënimit për këtë vepër është 5 vite burgim.   

 

 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 rrethanë lehtësuese se i 

akuzuari ka pas sjellje të mirë pas kryerjes së veprës penale duke e dërguar të ndjerin 

menjëherë në spital, keqardhjen e shfaqur dhe se në çdo fazë të procedurës penale e ka 



 

shprehur keqardhjen duke i kërkua falje familjarëve të të ndjerit, pendimin e të akuzuarit në 

çdo fazë të procedurës ndërsa si rrethana rënduese moshën e viktimës i cili ishte djalë i vetëm i 

familjes, pasojën e shkaktuar, karakteristikat e tij personale ku i njëjti është recidivist i disa 

veprave penale të cilat kanë përfunduar me aktgjykime të plotfuqishme P.nr.201/13, 

P.nr.332/14, P.nr.261/15, P.nr.990/2015, P.nr.1073/13, P.nr.789/16, PKR.nr.143/10, 

PKR:nr.186/16, PKR:207/16, PKR.nr.75/18 dhe PKR.nr.105/18, 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.  

 

Po ashtu  në rastin konkret  edhe pretendimi i mbrojtjes se vendimi mbi konfiskimi i 

armës dhe ai për shpenzimet e procedurës penale nuk janë të arsyetuara nuk qëndron pasi që 

gjykata e shkallës së parë nën pikën 9, 10, 11 dhe 12 ka dhënë arsyetimin jo vetëm për 

vendimin për kërkesën pasuroro-juridike, llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar por 

edhe për konfiskimin  dhe vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale.     

 

      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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