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                                                                                                  PA1.nr.208/19 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, – Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët Gani Zabeli kryetari i kolegjit, Shqipe Qerimi dhe Afrim Shala, me 

pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor Shaban Prekalla, në çështjen penale kundër të akuzuarit M.L., nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 të 

Kodit të Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me ankesën e 

mbrojtësit të akuzuarit M.L., av. A.H., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prizren, P.nr. 92/2017 të datës 06.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

18.03.2019, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  

            Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit M.L., av. A.H., ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr. 92/2017 të datës 06.11.2018, vërtetohet. 

 

  

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin P.nr. 92/2017 të datës 06.11.2018, të 

akuzuarin M.L., e ka shpallur fajtor për shkak se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor, 

nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së, për të cilën e ka gjykuar me dënim me gjobë në 

shumë prej 300 €, të cilën shumë i akuzuari është obliguar të paguaj në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nëse shuma e shqiptuar e dënimit nuk mund të 

ekzekutohet, e njëjta do ti zëvendësohet me dënim me burgim, duke llogaritur për çdo 20 €, 

1(një) ditë burg. I akuzuari është detyruar që të paguaj shpenzimet e procedurës gjyqësore dhe 

atë në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumën prej 20 € dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor 

në shumën prej 50 €, si dhe në emër të mbrojtjes së viktimave të paguaj shumën prej 30 €, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm.  

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit 

M.L., av. A.H., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi dënimin, 

me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, aktgjykimin e ankimuar ta anuloj dhe çështjen 

penale ta kthej në rigjykim dhe vendim. 
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Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.228/2019 datë 04.03.2019, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit, ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet.  

 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPP-së, dhe pas vlerësimeve të pretendimeve 

në ankesë, gjeti se:  

 

                

- ankesa është e pabazuar.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesën e tij pretendon se, aktgjykimi i kundërshtuar është 

marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par. 1 nën par. 

1.12 lidhur me nenin 370 par. 7 të KPPK-së, sepse nga përmbajtja e aktgjykimit të ankimuar del 

se gjykata e shkallës së parë nuk ka arritur të paraqes faktet, të arsyetoj faktet vendimtare mbi 

të cilat e ka arsyetuar vendimin e saj në këtë çështje penale. Gjithashtu mbrojtësi i të akuzuarit 

thekson se, aktgjykimi i ankimuar në pjesën dënuese të dispozitivit të aktgjykimit është 

kontradiktor, konfuz, i paqartë, si i tillë nuk mund të ekzaminohet, nuk janë paraqitur në mënyrë 

të qartë dhe të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron të vërtetuara apo të 

pavërtetuara. Gjithashtu, mbrojtësi i të akuzuarit në ankesën e tij ka theksuar se, gjykata e 

shkallës së parë nuk ka arritur që në mënyrë të veçantë të vlerësoj saktësinë e provave 

kundërthënëse që padyshim janë në kundërshtim me dispozitat e nenit 370 par. 7 dhe 8 të 

KPPK-së. Këtë konstatim të mësipërm mbrojtja e arsyeton se, qëndrimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë në tërësi është i gabuar, është qëndrim subjektiv i të njëjtës, i pambështetur në 

rezultatin e nxjerrë nga provat e të cilat paraqesin shkelje esenciale nga dispozita e nenit 8 par. 

2 të KPPK-së, sepse vendimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është i bazuar në provat që i ka 

shqyrtuar dhe i ka verifikuar në shqyrtimin gjyqësor. Konkretisht, sipas mbrojtësit të akuzuarit, 

mëdyshjet janë interpretuar në dëm të akuzuarit, duke përfshirë shkeljet nga neni 3 par. 2 të 

KPPK-së. Po ashtu mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë ka theksuar se, gjykata e shkallës së 

parë në dispozitiv ndër të tjera ka deklaruar se i akuzuari M.L. në momentin që e vëren të 

dëmtuarin I.XH. pranë shtëpisë së fqinjit e godet të njëjtin dhe i shkakton lëndime të lehta 

trupore. Sipas mbrojtësit të akuzuarit gjykata e shkallës së parë ka bërë gabimin nga fakti se kjo 

paraqitje e situatës si ka cekur gjykata në aktgjykim nuk është e vërtetë dhe se është larg 

realitetit dhe se tërë ngjarja është bazuar nga deklarimi i të dëmtuarit dhe se nuk ka asnjë provë 

që vërteton se dëmtimin e ka shkaktuari i akuzuari. Më tej mbrojtësi i të akuzuarit gjithashtu ka 

theksuar se gjykata e shkallës së parë ka dëgjuar dëshmitarin I.Q., i propozuar nga i dëmtuari, i 

cili dëshmitar është punëtor i të dëmtuarit dhe se këtë dëshmitarë i dëmtuari fare nuk e ka 

përmendur në polici por se të njëjtin e  ka përgatitur që të dëshmojë në favorin e tij dhe se 

gjykata e shkallës së parë ka bërë gabim me rastin e pranimit për, ngase vetë i dëmtuari ka 

deklaruar se ngjarjen e ka parë vetëm R.K., tani i ndjerë, pra deklarata e të dëmtuarit lidhur me 

dëshmitarët e vendit të ngjarjes është kundërthënëse me vetveten. Po ashtu sipas tij, gjykata e 

shkallës së parë nuk ka arritur me asnjë provë të vërteton faktin se në cilën mënyrë është 
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dëmtuar i dëmtuari, kur dihet se i njëjti ka vepruar pas një maceje që ti bënë qejfin mbesës së 

tij. Më tej mbrojtësi i të akuzuarit në ankesën e tij ka vazhduar se gjykata e shkallës së parë ka 

bërë lëshime kur janë përmendur si dëshmitarë edhe E.XH., A.H. dhe R.H., ku sipas të 

dëmtuarit janë persona të afërt të tij, se kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes përderisa 

sipas të dëmtuarit, ai ishte i rrëzuar në tokë dhe të cilët kanë tentuar që më forcë të hyjnë në 

shtëpinë e të akuzuarit dhe se njëri e ka njoftuar policinë, pra, mos thirrja e këtyre personave ka 

pamundësuar vërtetimin e plotë të gjendjes faktike. Nga provat e gjetura sipas mbrojtësit të 

akuzuarit, me asnjë provë tjetër përpos deklaratës së të dëmtuarit nuk është vërtetuar se i 

akuzuari ditën kritike të ketë kryer veprën penale për të cilën edhe është shpallur fajtor, se 

gjykata e shkallës së parë ka vepruar në kundërshtim me nenin 262 par. 1 të KPPK-së. Po 

ashtu mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë ka theksuar se faktin se aktgjykimi i ankimuar është 

përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e vërteton edhe fakti se i 

njëjti nuk është mbështetur në faktet e vërtetuara ngase me asnjë provë nuk është vërtetuar se i 

akuzuari të ketë goditur apo ti ketë shkaktuar dëm të dëmtuarit ashtu sikurse që ceket në 

arsyetimin e aktgjykimit dhe kjo vërteton se gjykata e shkallës së parë nuk ka vepruar sipas 

detyrimit që saktësisht dhe tërësisht të vërtetoj faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e 

vendimit të ligjshëm dhe se të akuzuarin është dashur ta liroj nga akuza, në mungesë të 

provave, në përputhje të plotë me dispozitat ligjore si dhe ka vepruar në kundërshtim me nenin 

361 lidhur me nenin 7 të KPPK-së, të cilat obligojnë gjykatën e shkallës së parë që aktgjykimin 

ta bazoj vetëm në faktet dhe provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor. 

Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi i gjykatës se shkallës se parë nuk përmban 

shkelje esenciale te dispozitave te procedurës penale, në të cilat thirret mbrojtësi i të akuzuarit 

në ankesën e tij, aktgjykimi i kundërshtuar nuk përmban as shkelje tjera të cilat kjo gjykatë 

konform dispozitave të nenit 394 të KPPK-së i vëren çdo herë sipas detyrës zyrtare e të cilat do 

të kushtëzonin anulimin e tij. Aktgjykimi i shkallës së parë, pra edhe dispozitivi është mjaft i 

qartë dhe pa kundërthënie me vetveten dhe me faktet e cekura në arsyetim. Në arsyetim janë 

përshkruar në mënyrë të qartë elementet inkriminuese të akuzuarit që përbëjnë veprën penale 

për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor  në kuptim dispozitës së nenit 365 të KPPK-së, pra 

mënyra se si i akuzuari ka kryer veprimet inkriminuese me datë, vend dhe kohë si në dispozitiv 

të aktgjykimit të ankimuar, veprime këto që përmbajnë elementet qenësore të veprës penale për 

të cilën i njëjtit me të drejtë është shpallur penalisht përgjegjës dhe i është shqiptuar dënim si në 

dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit se aktgjykimi i 

ankimuar nuk i plotëson kushtet e parapara përkitazi me përmbajtjen dhe formën e aktgjykimit, 

sipas kolegjit penal të kësaj gjykate nuk janë të bazuara, ngase gjykata e shkallës së parë 

provat e proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale juridike, i ka vlerësuar në 

pajtim me dispozitat e nenit 361 par. 2 lidhur me nenit 7 të KPPK-së, kurse për provat 

kontradiktore ka vepruar në pajtim me dispozitat e nenit 370 par. 7 të KPP-së, duke paraqitur në 

mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara ose të pa provuara, ka 

vlerësuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit duke e arsyetuar se për çfarë arsye nuk e pranon këtë 

mbrojtje, gjithashtu në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar ka paraqitur qartë arsyet për çdo 

pikë të aktgjykimit. Po ashtu pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit se gjykata e shkallës së parë 

të akuzuarin e ka shpallur fajtor duke u bazuar në një provë të vetme edhe atë në dëshminë e të 

dëmtuarit duke shkelur dispozitën ligjore të nenit 262 të KPPK-së, sipas kolegjit penal, këto 
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pretendime nuk janë të bazuara ngase gjykata e shkallës së parë gjendjen faktike e ka vërtetuar 

jo vetëm nga deklarata e të dëmtuarit por edhe duke administruar provat si edhe deklaratën e 

dëshmitarit I.Q., si dhe provat materiale dhe atë raportin mjekësor të Spitalit regjional në Prizren 

– Qendra emergjente me numër të protokollit 9514, të datës 15.10.2016, të lëshuara nga dr. 

K.K., ekspertiza mjeko ligjor të dr. F.B. të dhëne me datë 14.12.2016, deklarata e të dëmtuarit të 

dhënë në procedurën parapenale me datë 15.10.2016, po ashtu nuk qëndron pretendimi i lart 

cekur i mbrojtësit të akuzuarit ngase edhe sikurse që shihet edhe nga procesverbali i shqyrtimit 

gjyqësor me datë 18.07.2018, dhe ai i datës 03.09.2018, të akuzuarit i është dhënë mundësia e 

kundërshtimit të deklaratës së dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit e po ashtu edhe të kundërshtoj 

provat tjera të cilat janë marrë si vendimtare në zgjidhjen e rastit e me anë të cilave është 

konstatuar se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i është vënë në barrë me anë të aktit 

akuzues. Në këtë drejtim aktgjykimi përmban edhe arsye të qarta dhe është bazuar në fakte 

dhe prova të mjaftueshme përkitazi me fajësinë e të akuzuarit. 

 

 Sa i përket vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, mbrojtësi i të akuzuarit 

në ankesë pretendon se, në këtë çështje penale, gjykata e shkallës së parë gjatë seancave të 

mbajtura ka shqyrtuar dhe administruar provat e propozuara nga palët në procedurë dhe nga 

administrimi i tyre del se gjendja faktike e përshkruar në aktgjykimin e ankimuar është e 

gabueshme dhe jo e plotë. Sipas mbrojtësit të akuzuarit, gjykata e shkalles së parë me asnjë 

provë nuk e ka vërtetuar se i akuzuari ditën kritike të ketë goditur të dëmtuarin, se i njëjti nuk ka 

ndërmarr asnjë veprim të kundër ligjshëm si dhe i dëmtuari është vetë lënduar duke vrapuar pas 

një mace të cilën donte ta kapte për ti bërë qejfin mbesës së tij. Më tej mbrojtësi i të akuzuarit në 

ankesë ka shtuar se sa i përket dëshmitarit I.Q., i njëjti ka qenë i akuzuar dhe i dënuar për 

veprën penale lëndim i lehtë trupor të cilat ia ka shkaktuar këtu të akuzuarit me një rast tjetër. 

Gjithashtu, mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se aktgjykimi i ankimuar përmban të meta për 

shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike e që paraqesin shkelje ligjore nga neni 3 par.2 

nenin.5 nenin.7 dhe nenin.8 par.2 të KPPK-së, e të cilat dispozita nëse zbatohen atëherë 

aktgjykimi i ankimuar është dashtë të jetë aktgjykim lirues sikurse kanë përcaktuar dispozitat e 

nenit 364 të KPPK-së.   

 

 Gjykata e Apelit sipas shkresave të çështjes vlerëson se edhe gjendja faktike është 

vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe se kolegji 

penal i kësaj gjykate vlerëson se në këtë drejtim asnjë fakt nuk ka ngelur në mëdyshje sikurse 

që pa të drejtë pretendohet në ankesën  e ushtruar. Se i akuzuari, ka kryer veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së, në pa mëdyshje është 

vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë nga deklarata e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit, 

deklaratën e dëshmitarit I.Q., si dhe provat materiale dhe atë raportin mjekësor të Spitalit 

regjional në Prizren – Qendra emergjente me numër të protokollit 9514, të datës 15.10.2016, të 

lëshuara nga dr. K.K., ekspertiza mjeko ligjore të dr. F.B. të dhënë me datë 14.12.2016, 

deklarata e të dëmtuarit të dhënë në procedurën parapenale me datë 15.10.2016, mbrojtjen e të 

akuzuarit si dhe provat e tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës. Nga deklarata e të 

dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit, I.XH., gjykata e shkallës së parë drejtë ka vlerësuar ku ndër të 

tjera i njëjti ka deklaruar se ditën kritike ka qenë së bashku me mbesën e tij, për ta argëtuar të 

njëjtën dhe derisa kanë qenë duke shikuar macet, ka dëgjuar një goditje në pjesën e kokës nga 
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prapa, nga kjo goditje ka pasuar edhe një goditje tjetër në pjesën mes dy syve, në pjesën e 

epërme me një brisk dhe ka vërejtur përgjakjen në pjesën ku është goditur. Në momentin kur ka 

pranuar këto goditje, ka rënë në tokë dhe ka vërejtur që i akuzuari M., përsëri po tenton ti 

vërsulet. Nga deklarata e dëshmitarit I.Q. gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka vlerësuar 

se ditën kritike i akuzuari M.L. e ka sulmuar të dëmtuarin I.XH., në ditën kohën dhe vendin e 

cekur më lartë, se ka qenë në punëtorinë e tij të automekanikut, se gjatë punës së tij ka dëgjuar 

një britmë të fëmijës dhe me të dëgjuar këtë britmë ka dalë jashtë dhe ka vërejtur mbesën e të 

dëmtuarit I.XH., K.XH., e cila ishte në moshën 6-7 vjeçare, duke bërtitur “po e rrehin babën”, 

fjala ishte për të dëmtuarin. Është afruar vendit të ngjarjes dhe ka vërejtur se i dëmtuari I.XH. 

ishte shtrirë në tokë, me pjesën e shpinës dhe me këmbë mundohej të zmbrapsë sulmin e të 

akuzuarit, i cili vazhdimisht e godiste me grushte në pjesë të ndryshme të trupit. Pas goditjeve 

të akuzuarit ndaj të dëmtuarit, i njëjti e ka marrë nga toka thikën dhe pas kësaj është larguar 

nga vendi i ngjarjes në drejtim të shtëpisë së tij. Sipas kolegjit penal të kësaj gjykate deklaratës 

së të dëmtuarit me të drejtë gjykata e shkallës së parë ia ka falur besimin ngase e njëjta ishte e 

qartë dhe në mënyrë kronologjike ka përshkruar veprimet e të akuzuarit e cila gjendje faktike del 

edhe nga deklarata e dëshmitarit I.Q. të cilave gjykata e shkallës së parë në tërësi ia fali 

besimin, e të cilat ishin në përputhmëni edhe me provat materiale të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës. Një vlerësim të tillë si të drejtë dhe të ligjshëm e aprovon edhe kjo gjykatë. 

Sa i përket shkeljes së ligjit penal, në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se, 

aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave procedurale, i 

mbështetur në gjendjen faktike të vërtetuar gabimisht, e si i tillë është përfshirë edhe me shkelje 

të ligjit penal në dëm të akuzuarit, sepse i akuzuari është shpallur fajtor, pa iu vërtetuar 

aktakuza, pa u vërtetuar me asnjë provë se në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë elementet e 

veprës penale nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së, gjegjësisht nuk është arrit të 

vërtetohet asnjë veprim i kundërligjshëm, dhe për derisa  nuk është vërtetuar as përgjegjësia 

penale e as veprimi i të akuzuarit në kundërshtim me ligjin nuk është vërtetuar as ekzistimi i 

veprës penale. Gjithashtu i njëjti pretendon se, gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e 

aktgjykimit të ankimuar nuk ka arritur të vërtetoj bazën e dyshimit të arsyeshëm, se nuk ka arrit 

të vërtetoj përtej çdo dyshimi se i akuzuari është përfshirë në veprën për të cilën është shpallur 

fajtor, sepse e ka shpallë fajtorë personin që nuk e ka kryer veprën penale, po ashtu se gjykata e 

shkallës së parë nuk ka arrit të vërtetoj veprimet e kundërligjshme për të ardhur në përfundim se 

janë plotësuar kushtet apo elementet qenësore për ekzistimin e veprës penale sikurse që 

përcakton neni 7 i KPPK-së. Në këto rrethana sipas mbrojtësit të akuzuarit gjykata e shkallës së 

parë ka dështuar të zbatoj ligjin penal në përgjithësi. 

 

Kjo gjykatë pretendimet e lartcekura të akuzuarit për shkelje të ligjit penal i vlerëson si të 

pabazuara, pra kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë me vërtetimin e drejtë dhe të 

plotë të gjendjes faktike, drejtë ka aplikuar edhe ligjin penal kur të akuzuarin e ka shpallë fajtor 

për veprën penale Lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së, e cila i 

vihet në barrë me akuzë. Kolegji penal i kësaj gjykate, ka ardhur në përfundim se nuk është 

shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, se vepra penale për të cilën ndiqet i akuzuari përbënë 

vepër penale, se nuk ekzistojnë rrethana që e përjashtojnë të akuzuarin nga përgjegjësia 

penale, nuk ekzistojnë rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale, se është zbatuar ligji i 
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aplikueshëm. Meqë gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, kolegji penal i 

kësaj gjykate vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar dispozitat për matjen, 

zbutjen ose ashpërsimin e dënimit kundër të akuzuarit kur është shpallur fajtor për veprën 

penale si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar.  

Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë përmend se aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë e kundërshton edhe sa i përket vendimit mbi sanksionin penal, mirëpo nuk jep asnjë 

arsyetim në lidhje me këtë bazë ankimore, prandaj kolegji penal i kësaj gjykate, aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë e shqyrtoj në këtë drejtim sipas detyrës zyrtare në kuptim të 

dispozitës ligjore të nenit 396 të KPPK-së dhe gjeti se nuk ka vend për shqiptimin e një dënimi 

tjetër nga ai të cilin e ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë. 

 

Kjo gjykatë vlerëson se me të drejtë gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të 

llojit dhe lartësisë së dënimit ka marrë parasysh dhe ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese për të akuzuarin dhe atë konform dispozitës ligjore të nenit 73 të KPRK-së, me ç’ 

rast si rrethana rënduese për të njëjtin ka gjetur se është përsëritës i veprave penale, e si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin ka marrë parasysh sjelljen korrekte të tij pas kryerjes së 

veprës penale, bashkëpunimin e përgjithshëm të akuzuarit me organet kompetente që nga fillimi 

i shqyrtimit të kësaj çështje penale, është person familjar, baba i dy fëmijëve, në kuptim të 

dispozitës ligjore të nenit 74 të KPRK-së, për të akuzuarin gjykata e shkallës së parë ka 

vlerësuar rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarit, bashkëpunimin e përgjithshëm të 

akuzuarit me gjykatën, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë shqyrtimi si dhe pas veprës penale të 

shkaktuar.  

 

Vlerësimin e këtillë të rrethanave relevante për matjen e dënimit si të drejtë dhe të 

ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë dhe gjen se në prani të këtyre rrethanave nuk ka vend për 

shqiptimin e një dënimi me të butë sikurse që pretendon mbrojtësi i të akuzuarit. Gjykata e 

shkallës së parë me rastin e marrjes së vendimit për dënim ndaj të akuzuarit, ka vlerësuar 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Duke pasur parasysh se në ankesën e të akuzuarit nuk 

është theksuar asnjë rrethanë e re lehtësuese që nuk ka qenë objekt vlerësimi i gjykatës së 

shkallës së parë dhe që kishte për të ndikuar në shqiptimin e një dënimi më të butë, kolegji 

penal i kësaj gjykate, vlerëson se dënimi i shqiptuar, nga gjykata e shkallës së parë ndaj të 

akuzuarit është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës të kryer penale 

dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutor dhe se ky dënim duhet t’i 

shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht asaj individuale, forcimit të moralit të shoqërisë si 

dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve dhe se me dënimin e shqiptuar kryerësi do të 

parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe do të 

ndikoj në përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, kjo gjykatë konsideron se 

me dënimin e shqiptuar të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë do të arrihet edhe 

qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitat e neni 41 të KPRK-së.   

 

Nga sa  u tha më lartë në pajtim më dispozitën  e nenit  401 të KPP,  u  vendos si në 

dispozitiv  të këtij  aktgjykimi.            

 



7 
 

                    

 

                                            GJYKATA E APELIT E KOSOVËS  

                                             PA1.nr.208/19, datë 18.03.2019 

 

 

 

 Zyrtari ligjor                                                                                           Kryetari i kolegjit                                

Shaban Prekalla                                                                                         Gani Zabeli 

                        

                                                      Anëtaret e kolegjit: 

 

                                                          Shqipe Qerimi 

                                                           Afrim Shala 


