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Numri i lëndës: 2021:213676 

Datë: 28.12.2021 

Numri i dokumentit:     02210756 

 

PA1.nr.1638/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal 

të përbërë nga gjyqtarët Beqir Kalludra, kryetar i kolegjit, Afrim Shala dhe Shqipe 

Qerimi, anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesionale Bujar 

Ahmeti, në çështjen penale ndaj të të pandehurit Y. K. nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale sulmi nga neni 184, paragrafi 2. lidhur me paragrafin 1. të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë 

Themelore Prizren dhe ankesës së mbrojtësit të të pandehurit, avokatit Nazmi Mustafi, 

të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.1140/2021, të 

datës 10 nëntor 2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 28 dhjetor 2021, mori 

këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

REFUZOHEN si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore Prizren dhe ankesa e 

mbrojtësit të të pandehurit Y. K., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, 

P.nr.1140/2021, i datës 10 nëntor 2021, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin e lartcekur, përkatësisht me 

aktgjykimin e ankimuar, të pandehurin Y. K. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale sulmi nga neni 184, paragrafi 2. lidhur me paragrafin 1. të KPRK dhe për shkak 

të kësaj vepre penale, ndaj të pandehurit është shqiptuar dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin dënim do t’i llogaritet e kaluar në paraburgim 

prej datës 22 shtator 2021. 
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Të pandehurit Y. K. i është konfiskuar pistoleta-imitim i armës me mbishkrimin CCCP 

533* 1941, konform nenit 115, paragrafi 2., lidhur me nenin 282, paragrafi 1. të Kodit 

të Procedurës Penale (KPP) dhe pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë e 

njëjta do të shkatërrohet. 

I dëmtuari K. R., nga fshati Sh., Komuna e Prizrenit, është udhëzuar në kontest të 

rregullt civil. 

Është detyruar i pandehuri Y. K. që të paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë 

në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 € (njëzetë Euro) dhe në emër të fondit 

për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 € (tridhjetë Euro), të gjitha 

këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i 

formës së prerë. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë paraqitur ankesë:  

- Prokuroria Themelore Prizren, për shkak të vendimit mbi shqiptimin e dënimit, duke 

i propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ta aprovoj si të bazuar ankesën, ndërsa të 

pandehurit t’i shqiptoj dënim më të ashpër dhe 

- Mbrojtësi i të pandehurit, avokati Nazmi Mustafi, për shkak të vendimit lidhur me 

sanksionin penal dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, mirëpo nga përmbajtja 

e ankesës, rezulton se e njëjta është paraqitur edhe për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, duke i propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ta 

aprovoj si të bazuar ankesën, ndërsa aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj apo ta anuloj 

dhe çështjen ta kthej në rigjykim dhe rivendosje. 

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën, PPA/II.nr.1652/2021, të datës 13 

dhjetor 2021, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë 

Themelore në Prizren, ndërsa të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar, ashtu që ndaj të 

pandehurit t’i shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje më të gjatë, kurse të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të pandehurit dhe 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore Prizren theksohet se, gjykata e shkallës së parë 

se ka vlerësuar drejtë rrethanat rënduese të parapara me nenin 69 dhe 70 të KPRK, të 

cilat edhe i ka listuar një nga një, mirëpo me rastin e peshimit të tyre tek matja e 

dënimit, ka dhënë një dënim tejet të butë, duke mos zbatuar udhëzuesin e politikës 

ndëshkimore. Gjithashtu, dënimi i shqiptuar nuk i përgjigjet rastit konkret dhe me këtë 

dënim të shqiptuar nuk do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK. 

Duke u bazuar në këto që u theksuan, Prokuroria Themelore në Prizren, i ka propozuar 

Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart. 

Në ankesën e mbrojtësit të të pandehurit Y. K., avokatit Nazmi Mustafi, theksohet se 

gjykata e shkallës së parë, ka bërë aplikimin e gabuar të së drejtës materiale, si dhe 

përmbajtja dhe forma e aktgjykimit me shkrim është në kundërshtim me nenin 370 të 

KPP. Gjykata e shkallës së parë, nuk e ka gjykuar plotësisht dhe drejtë lëndën e akuzës 

sa i përket të pandehurit dhe mungojnë prova në cilat mbështetet aktgjykimi. 
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Gjithashtu, me rastin e matjes së dënimit, gjykata e shkallës së parë nuk i ka marrë për 

bazë rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit që dënimi duhet të jetë në 

proporcion me peshën e veprës dhe me sjelljen rrethanat e kryerësit, shkallën e 

përgjegjësi penale, motivet për kryerjen e veprës penale, intensitetin e rrezikimit apo të 

dëmtimit të vlerës se mbrojtur, sjelljen e personit të dënuar pas konfliktit, gjithë këto 

rrethana lehtësuese të cilat tregojnë se qëllimi i dënimit mund të arrihet edhe me 

shqiptimin e dënimi më të butë. Andaj, duke u bazuar në këto që u thanë, mbrojtësi i të 

pandehurit, i ka propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart. 

Duke u bazuar në nenin 390, paragrafi 1. të Kodit të Procedurës Penale (KPP), kolegji 

penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës ka caktuar dhe mbajtur seancën e kolegjit, në të 

cilën seancë ka prezantuar i pandehuri Y. K. dhe mbrojtësi i tij, avokati Naim Rudari, i 

caktuar sipas detyrës zyrtare nga ana e Odës së Avokatëve të Kosovës, pasi që 

mbrojtësi i tij i mëparshëm, avokati Nazmi Mustafi, nuk ka marrë pjesë në këtë seancë. 

Në anën tjetër, në këtë seancë nuk kanë marrë pjesë as palët tjera edhe përkundër faktit 

se janë ftuar në mënyrë të rregullt. 

Mbrojtësi i të pandehurit i caktuar sipas detyrës zyrtare, avokati Naim Rudari, gjatë 

seancës së kolegjit ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë pretendimeve ankimore të 

paraqitura në ankesën e kolegut të tij, ndërsa ka propozuar që të refuzohet si e 

pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren. 

I pandehuri Y. K., gjatë seancës së kolegjit ka deklaruar se e përkrah deklarimin e 

mbrojtësit të tij.  

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar 

në kuptim të nenit 394, paragrafi 1. të KPP, konstatoj se :  

- ankesat janë të pabazuara. 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet 

ankimore të paraqitura në ankesën e mbrojtësit të të pandehurit janë të pabazuara. Në 

radhë të parë, kjo për faktin se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me kurrfarë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale për të cilat pretendohet në 

ankesën e mbrojtësit të të pandehurit dhe as në shkelje tjera të kësaj natyre për të cilat 

kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës kujdeset sipas detyrës zyrtare, duke u 

bazuar në nenin 394 paragrafi 1 nën-paragrafët 1.1.-1.3. të KPP. Aktgjykimi i 

ankimuar është përpiluar sipas ligjit, përkatësisht ashtu siç parashihet në nenin 370 të 

KPP. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë, i kuptueshëm dhe i njëjti i 

përmban të gjitha elementet që parashihen me ligj. Dispozitivi i aktgjykimit të 

ankimuar nuk është në kundërshtim me vetveten e as me arsyetimin e të njëjtit, ndërsa 

në arsyetimin e të njëjtit, gjykata e shkallës së parë ka paraqitur në mënyrë mjaftë të 

plotë dhe të qartë të gjitha arsyet përkitazi me faktet vendimtare në këtë çështje penale. 

Në rastin konkret, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës vlerëson se gjykata e 

shkallës së parë, aktgjykimin e ankimuar e ka bazuar në pranimin e fajësisë së të 
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pandehurit, pranim ky i cili gjen mbështetje edhe në dispozitat përkatëse ligjore, 

përkatësisht në nenin 248, paragrafi 1. të KPP. Në anën tjetër, me aktgjykimin e 

ankimuar nuk është shkelur as ligji penal në dëm të të pandehurit, siç pretendohet në 

ankesën e mbrojtësit të të pandehurit. Përveç kësaj, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, 

duke u bazuar në nenin 394, paragrafi 1., nën-paragrafi 1.4. të KPP, kolegji penal i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës konstaton se me aktgjykimin e ankimuar nuk është 

shkelur as ligji penal në dëm të të pandehurit Y. K.. Kjo për faktin se veprimet e të 

pandehurit Y. K., i përbëjnë të gjitha elementet subjektive dhe objektive të veprës 

penale për të cilën i njëjti është shpallur fajtor, se për këtë vepër penale, i njëjti është 

penalisht përgjegjës, si dhe nuk ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë ndjekjen 

penale apo përgjegjësinë penale të të pandehurit.  

Në anën tjetër, sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

pretendimet ankimore të paraqitura në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prizren 

dhe në ankesën e mbrojtësit të të pandehurit janë të pabazuara. Kolegji penal i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës konstaton se gjykata e shkallës së parë në përgjithësi 

drejtë i ka konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e 

llojit dhe lartësisë së dënimit, ashtu siç parashihet në dispozitat përkatëse ligjore. 

Kështu, gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së 

dënimit kishte vlerësuar si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë në shqyrtim fillestar. 

Ndërsa, si rrethanë rënduese, gjykata e shkallës së parë kishte marrë për bazë rrethanat 

në të cilat ishte kryer vepra penale nga ana e të pandehurit, i cili kishte përdorur forcë 

ndaj të dëmtuarit, duke poseduar edhe një armë, e cila është imitim i armës së zjarrit, 

prezencën e dhunës të shprehur ndaj të dëmtuarit, duke e mbajtur nën kontroll deri në 

përfundimin e konfliktit, si dhe sjelljen e mëparshme të tij, i cili ka shumë dënime 

penale, kryesisht për vepra penale të kësaj natyre, siç është rasti me aktgjykimin 

P.nr.27/2011, i cili është bërë i formës së prerë me datën 9 nëntor 2012, me të cilin 

është shpallur fajtor për veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409, paragrafi 1. të KPRK dhe është dënuar me dënim me burgim prej 

4 (vjetëve) e 3 (tre) muaj, pastaj, aktgjykimi P.nr.304/2015, i cili është bërë i formës së 

prerë më datën 2 korrik 2018, me të cilin është shpallur fajtor për veprën penale 

pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtareve nga neni 409 paragrafi 1. të 

KPRK dhe është dënuar me dënim me burgim prej 8 (tetë) muaj i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afatin e verifikimit prej 1 (një) vit, si dhe me aktgjykimin 

P.nr.1178/2016, i cili është bërë i formës së prerë me datën 16 shkurt 2017, me të cilin 

është shpallur fajtor për veprën penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409, paragrafi 1. të KPRK dhe është dënuar me dënim me gjobe prej 

1000€ (njëmijë euro), si dhe në data bazën e policisë i evidentuar edhe si kryerëse i 

veprave të ndryshme penale që lidhen me natyrën e dhunës, kundër jetës dhe trupit. 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, fakti se i pandehuri 

kishte përdorur forcë ndaj të dëmtuarit, duke poseduar edhe një armë, e cila është 

imitim i armës së zjarrit, nuk është dashur të trajtohet si rrethanë rënduese, pasi që një 

fakt i tillë konsiderohet element i figurës së veprës penale për të cilën është shpallur 

fajtuar i pandehuri Y. K.. Gjithashtu, nuk është dashur që të konsiderohet si rrethanë 

rënduese as fakti se nga data-baza e policisë, i pandehuri i evidentuar edhe si kryerëse i 
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veprave të ndryshme penale që lidhen me natyrën e dhunës, kundër jetës dhe trupit, 

pasi që vetëm aktgjykimet e formës së prerë me të cilat i pandehuri është shpallur 

fajtor për kryerjen e veprave penale, mund të merren si rrethanë rënduese dhe atë nën 

kushte të caktuara, por jo edhe shënimet e institucioneve tjera. Sidoqoftë, kolegji penal 

i Gjykatës së Apelit të Kosovës vlerëson se duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat 

tjera të cilat i ka konstatuar dhe vlerësuar edhe gjykata e shkallës së parë dhe rrethanat 

tjera të rastit konkret, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit Y. K. nga ana e gjykatës së 

shkallës së parë është dënim i drejtë, i ligjshëm, në harmoni me mënyrën e kryerjes 

dhe peshën e veprës penale, me cilësitë personale të të pandehurit, me sjelljet e tij para 

dhe pas kryerjes së veprës penale, si dhe me shkallën e përgjegjësisë penale. 

Gjithashtu, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës është i bindur se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 38 të KPRK, i cili 

konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale; të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e 

shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Në këtë mënyrë, 

disa nga rrethanat që janë përmendur në ankesat e paraqitura, sipas vlerësimit të 

kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, e të cilat nuk janë vlerësuar edhe nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë, të njëjtat nuk janë rrethana të asaj natyre të cilat do 

të justifikonin shqiptimin e ndonjë dënimi tjetër më të butë, përkatësisht më të rëndë. 

Andaj, duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në bazë të nenit 401 të KPP, është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm  

PA1.nr.1638/2021, me datën 28 dhjetor 2021 

 

Bashkëpunëtori profesional,             Anëtarët e kolegjit:                  Kryetar i kolegjit,                                                  

          Bujar Ahmeti                               Afrim Shala                           Beqir Kalludra  

   _________________                   ___________________           _________________ 

                                                             Shqipe Qerimi    

                                                       ____________________ 


