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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, departamenti i përgjithshëm – kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët: Ferit Osmani, kryetar i kolegjit, Hashim Çollaku dhe Biljana Rexhiq, anëtarë, me 

bashkëpunëtorin profesional Bujar Ahmeti, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit B.SH., nga Prizreni, për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par.2 lidhur me par.1 nënpar.1.4 të KPK, duke vendosur sipas ankesës së mbrojtëses së të 

akuzuarit B.SH., av.Erzana Shehu-Mazrek, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal, P.nr.1706/2019, të 

dt.26.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me dt.27.07.2020, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuara ankesa e mbrojtëses së të akuzuarit B.SH., av.Erzana Shehu-

Mazrek, kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal, P.nr.1706/2019, të dt.26.02.2020, vërtetohet.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Themelore në Prizren – Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, P.nr.1706/2019, të dt.26.02.2020, është shpallur fajtor i akuzuari 

B.SH., për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 

nënpar.1.4 të KPK, dhe i është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, 

kurse për veprën penale në pikën dy të dispozitivit të aktgjykimit, përkatësisht veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par1 nënpar.1.4 të KPK, i është shqiptuar 

dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj. Për të dy veprat penale në kuptim të 

dispozitës ligjore nga neni 80 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.2 të KPK, të akuzuarit i ka 

shqiptuar dënim me burgim unik në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Është obliguar i akuzuari që në të paguajë shpenzimet e procedurën penale sado që të jenë 

ato sipas llogarisë së bërë në arkë të gjykatës, paushallin gjyqësor në shumën prej 20 

(njëzet)Euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 

(tridhjetë)Euro, në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
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Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar në kontestin e 

rregullt juridiko-civil. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor ankesë ka ushtruar mbrojtësja e të akuzuarit B.SH., 

av.Erzana Shehu-Mazrek, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, duke propozuar që 

aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim 

dhe vendosje, ose të ndryshohet dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim më i butë. 

 

Prokuroria e Apelit, me shkresën, PPA/II.nr.564/2020, të datës 18.06.2020, pas vlerësimit 

të ankesës së ushtruara, aktgjykimit të ankimuar, si dhe shkresave të tjera të lëndës, ka propozuar 

që ankesa e ushtruar të refuzohet si të pabazuara, kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

 

Në kuptim të nenit 390 të KPPK, kolegji ka caktuar seancën për dt.27.07.2020. Nga 

shkresat e lëndës rezulton se në seancë të kolegjit nuk kanë prezantuar asnjëra nga palët e 

njoftuara, përkundër asaj që njoftimet i kanë pranuar në mënyrë të rregullt, sikurse rezulton nga 

shkresat e lëndës, kurse kolegji ka vazhduar me punë sipas dispozitave përkatëse ligjore.  

 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoi shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioi 

aktgjykimin e ankimuar sipas ankesave të ushtruara, si dhe shkresat tjera të lëndës, në kuptim të 

nenit 394 të KPPK-së, gjeti se:  

 

Ankesa e të mbrojtëses së të akuzuarit B.SH., av.Erzana Shehu-Mazrek nuk është të 

bazuar 

 

Meqenëse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk është ankimuar për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, gjykata duke vepruar në pajtim me nenin 

394 të KPPK, e shqyrtoj aktgjykimin e ankimuar nëse i njëjti është marrë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, dhe gjeti se i njëjti nuk përmban shkelje të dispozitave të 

procedurës penale, si dhe shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarit, të cilat do të kushtëzonin 

anulimin e tij, për të cilat kjo gjykatë kujdeset kryesisht sipas detyrës zyrtare. 

Sipas ankesës së mbrojtëses së të akuzuarit B.SH., av. Erzana Shehu-Mazrek, aktgjykimi i 

shkallës së parë, ankimohet për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, duke theksuar se në 

këtë çështje penale, gjykata e shkallës së parë, me rastin e marrjes së vendimit për dënimit nuk ka 

marrë parasysh rrethanat lehtësuese, sikurse janë se i akuzuari ka shprehur pendimin e thellë për 

rastin e ndodhur, gatishmërinë për të bashkëpunuar me organet e drejtësisë lidhur me zbardhjen e 

rastit, fakte këto të cilat nëse do të merreshin parasysh do të ndikonin që ndaj të akuzuarit të 

shqiptohej një dënim më i ulët, duke marrë parasysh edhe pasojat e vogla të veprës penale si dhe 

rrezikshmërinë e ulët të veprës penale të kryer nga i akuzuari. Andaj, në prani të këtyre rrethana 

konsiderojmë se dënimi i shqiptuar është tejet i lartë dhe nuk është në proporcion me 
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rrezikshmërinë e ulët të kësaj vepre penale, prandaj kërkojmë që ndaj të akuzuarit të shqiptohet një 

dënim më i butë, përmes së cilit do të arrihej qëllimi dhe efekti i dënimit. 

Kolegji i kësaj gjykate, ka vlerësuar aktgjykimin e shkallë së parë, ankesën e ushtruar nga 

mbrojtësja e të akuzuarit B.SH., av.Erzana Shehu-Mazrek, si dhe shkresat e tjera të lëndës, dhe ka 

ardhur në përfundim se aktgjykimi i ankimuar nuk përfshihet me shkeljet esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, shkeljet e ligjit penal, se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe të 

plotë ka vërtetur gjendjen faktike, e cila është vërtetuar nga administrimi i provave dhe analizimi i 

tyre veç e veç, duke e vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike. Gjykata e 

shkallës së parë me rastin e marrjes së vendimit për dënimin, ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

sikurse ato lehtësuese po ashtu edhe ato rënduese në kuptim të nenit 73 të KPK, ka vlerësuar si 

rrethana lehtësuese, ka vlerësuar pendueshmërinë e të akuzuarit në fjalën përfundimtare, pas 

përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, dhe ka propozuar që ti shqiptohet një dënim sa më i butë, pasi 

që ka deklaruar se me të dëmtuarin asnjëherë tjetër nuk ka patur ndonjë çështje kontestuese, 

gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar edhe rrethanat rënduese, e sidomos ka patur parasysh 

mënyrën e kryerjes së veprave penale, të cilat janë kryer në një afat kohor të afërt, në drejtim të të 

dëmtuarëve, si dhe shkallën e intensitetit të kryerjes së të njëjtave, kurse nga ankesa e mbrojtëses 

së të akuzuarit nuk ka gjetur ndonjë rrethanë posaçërisht lehtësuese, ashtu që në prani të këtyre 

rrethanave, kolegji i kësaj gjykate ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar, do të arrihet 

efekti dhe qëllimi i tij, që të parandalojë kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe 

të bëjë rehabilitimin e tyre, 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, të paraparë në nenin 41 të KPK-së. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.      

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS  

PA1.nr.547/2020, të datës 27.07.2020 

 

      Bashk.profesional                         Anëtaret e kolegjit                            Kryetar i kolegjit 

      Bujar Ahmeti                                Hashim Çollaku                                   Ferit Osmani   
 

                                                               Biljana Rexhiq                                                                             


