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PAKR.nr.158/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

gjyqtarët Burim Ademi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Bashkim Hyseni, 

anëtarë, me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit A.R. nga fshati ... Komuna e Vitisë për shkak të veprës penale lëndim i rëndë trupor 

nga neni 186 par.5 lidhur me par.2 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e 

Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe ankesën dhe përgjigjen në ankesë të mbrojtësit të akuzuarit 

A.R. av. Ymer Huruglica, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – 

departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.153/2020 të dt.15.02.2021, në seancën e kolegjit të 

mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 19.05.2021 mori këtë:  

              

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe ankesa e mbrojtësit të 

akuzuarit A.R., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan – departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.153/2020 të dt.15.02.2021, vërtetohet.  

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.153/20 të dt. 15.02.2021, e ka shpallur fajtor të akuzuarin A.R. për shkak të veprës penale 

lëndim i rëndë trupor me pasojë të vdekjes nga neni 186 par.5 lidhur me par.2 të KPRK-së dhe 

e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) viteve, të cilin dënim do të 

vazhdojë ta mbajë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, pasi që të njëjtit i është vazhduar masa e 

paraburgimit gjer në plotfuqishmëri të aktgjykimit me aktvendim të posaçëm. Në dënimin e 

shqiptuar do t’i llogaritet edhe periudha e kaluar në paraburgim duke filluar nga data 8 nëntor të 

vitit 2020 e gjer në plotfuqishmëri të aktgjykimit. 

 

Është detyruar i akuzuari që të paguajë në emër të shpenzimeve të procedurës penale – për 

ekspertizën mjeko – ligjore përkatësisht raportin e autopsisë sipas llogarisë përfundimtare, 

paushallin gjyqësor në shumë prej 100 (njëqind) euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin 
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e viktimave të krimit shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, të gjitha në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

ditëve, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

-Prokuroria Themelore në Gjilan për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim që të 

ndryshohet aktgjykimi dhe të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i lartë me burgim. 

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit A.R., av. Ymer Huruglica, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe 

vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që të aprovohet ankesa si e bazuar, të 

anulohet aktgjykimi dhe çështja të kthehet në ri procedurë, apo të ndryshohet aktgjykimi dhe të 

shqiptohet dënim më i butë.  

 

-Përgjigjen në ankesë e ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit A.R. av. Ymer Huruglica, me 

propozim që të refuzohet ankesa e Prokurorisë si e pa themeltë, ndërsa të aprovohet ankesa e 

mbrojtësit të akuzuarit.  

 

Prokuroria e Apelit me parashtresën PPA/I.nr.164/2021 të dt.09.03.2021 ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe të ndryshohet aktgjykimi, 

ashtu që ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim më i lartë, ndërsa të refuzohet ankesa dhe përgjigja 

në ankesë e mbrojtësit të akuzuarit si të pabazuara.  

  

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën nuk 

ishin të pranishëm Prokurori i Prokurorisë së Apelit dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar P. S., 

edhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt për kohën dhe vendin e mbajtjes së seancës, andaj 

seanca u mbajt konform nenit 390 par.4 të KPP-së. Ndërsa, ishin të pranishëm i akuzuari A.R. 

me mbrojtësin e tij avokatin Ymer Huruglica. Mbrojtësi i të akuzuarit sqaroi disa nga pretendimet 

ankimore si në ankesë, ndërsa i akuzuari e mbështeti mbrojtësin e tij.  

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë dhe mbrojtësit të akuzuarit së 

bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

 

Ankesat nuk janë të bazuara. 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Edhe pse aktgjykimi i ankimuar nuk kundërshtohet për shkak të bazës ankimore-shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga përmbajtja e ankesës të mbrojtësit të akuzuarit 

rezulton se aktgjykimin e shkallës së parë e kundërshtojnë edhe në këtë drejtim. Kështu, në 

ankesë pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është i përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 nën par.2.1 të KPP-së, sepse 

gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit kundër të 
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pandehurit ka aplikuar dispozitat e nenit 71 par.1 nën par.1.2 dhe 1.3 lidhur me nenin 72 par.1 

nën par.1.2 të KPRK-së, sipas të cilave dispozita, gjykata të akuzuarit mund t’i shqiptojë dënim 

në kufijtë e paraparë me ligj, apo lloj më të butë të dënimit, në suaza të kufijve të zbutjes së 

dënimit, e që në rastin konkret të akuzuarit nuk i është shqiptuar dënim nën kufirin e paraparë 

me ligj, por i është shqiptuar dënim prej 5 viteve. Sipas ankesës, është i pa qëndrueshëm, 

qëndrimi i gjykatës së shkallës së parë se “e në anën tjetër, gjykata është e bindur se edhe me një 

të tretë e dënimit e në këtë rast edhe dënimi prej 5 viteve...”, e që mbrojtja thekson se me asnjë 

dispozitë të kodit të procedurës penale, nuk parashihet që kryesve të veprave penale të iu 

shqiptohet dënim prej ½ apo 1/3, ose ngjashëm, sepse kjo formë e llogaritjes apo shqiptimit të 

dënimit, merret parasysh gjatë ekzekutimit të dënimit, përkatësisht në fazën e kërkesave të 

gjykuarve, në procedurë për lirim me kusht. Më tutje, theksohet se gjykata e shkallës së parë ka 

tejkaluar aktakuzën sipas nenit 384 par.1 nën par.1.10 të KPP-së, meqë ka bërë një përshkrim 

tjetër faktik të dispozitivit të aktgjykimit, në krahasim me dispozitivin e aktakuzës së paraqitur 

nga prokurori dhe të pranuar nga i akuzuari, në seancën fillestare është shtuar një pjesë të 

dispozitivit të aktgjykimit, pasuesi vijues i faqes 2 të arsyetimit të aktgjykimit. Mbrojtja po ashtu 

thekson faktin se edhe pse i akuzuari ka pranuar fajësinë dhe një gjë e tillë nuk kontestohet, 

mirëpo provat dhe faktet nuk vërtetojnë se i akuzuari me dashje direkte ka kryer veprën penale, 

sepse i akuzuari dhe i ndjeri kanë qenë shokë mes tyre, e që natën kritike kanë konsumuar alkool 

në një tavolinë dhe nuk kanë pasur raporte të këqija, ndërsa fakti se i akuzuari ishte nën ndikim 

të alkoolit, vërtetohet se veprën e ka kryer me dashje eventuale.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit aktgjykimi i ankimuar nuk është marr në shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës penale të pretenduara e as me shkelje tjera të cilat kishin me 

kushtëzuar anulimin e tij. 

 

Qëndron fakti i pretenduar se gjykata e shkallës së parë me rastin e marrjes së vendimit për 

dënimin ka aplikuar dispozitat e nenit 71 par.1 nën par.1.2 dhe 1.3 lidhur me nenin 72 par.1 nën 

par.1.2 të KPRK-së dhe të akuzuarit i është shqiptuar dënimi në kufijtë e përcaktuar me ligj, pra 

në minimumin e dënimit. Po ashtu, qëndron fakti se me asnjë dispozitë të Kodit të Procedurës 

Penale, nuk parashihet që kryesve të veprave penale të iu shqiptohet dënim prej ½ apo 1/3 si 

përdorë gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e vendimit për dënimin. Mirëpo, asnjëra nga 

lëshimet e përmendura nuk e bënë dispozitivin e aktgjykimit e as aktgjykimin të paqartë sa të 

kushtëzonte anulimin e tij. Nga shikimi i dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar del se gjykata e 

shkallës së parë të akuzuarit  për vepër penale për të cilën e ka shpallur fajtor i ka shqiptuar 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) viteve, i cili paraqet minimumin e dënimit të 

përcaktuar për atë vepër penale, ndërsa lidhur me rrethanat që kanë ndikuar në përcaktimin e 

këtij dënimi do të bëhet fjalë në pjesën e aktgjykimit lidhur me pretendimet ankimore për 

vendimin për dënim. Pra, dispozitivi i aktgjykimit është i qartë lidhur me vendimin e gjykatës së 

shkallës së parë për lartësinë e dënimit, andaj edhe shprehjet e përdorura në arsyetimin e tij janë 

të tilla që nuk ndikojnë në ligjshmërinë e aktgjykimit. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qëndrojnë as pretendimet ankimore se në rastin 

konkret është tejkaluar aktakuza, sepse gjykata e shkallës së parë në përshkrimin e veprës penale 

ka përfshirë detaje të cilat nuk i përmbante aktakuza dhe të cilat shërbejnë për të precizuar më 
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afër veprën penale, ndërsa nuk cenojnë identitetin objektiv dhe subjektiv të aktgjykimit me 

aktakuzën. 

  

Sa u përket pretendimeve ankimore që ndërlidhen me çështjet faktike, kjo Gjykatë rikujton se i 

akuzuari pas këshillimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar, pra për vepër penale të kryer me dashje, me të cilin pranim 

janë pajtuar edhe mbrojtësi i të akuzuarit dhe prokurori dhe gjykata e ka pranuar pranimin e 

fajësisë pasi ka gjetur se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjor nga neni 248 par, 1 të KPPK. Në 

këto rrethana, në kuptim të nenit 383 par. 2 të KPPK ndaj aktgjykimit nuk  mund të ushtrohet 

ankesë për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike. Me ankesë 

pretendohet se i akuzuari veprën penale e ka kryer nën ndikim të alkoolit, por ky pretendim nuk 

mbështetet me asnjë provë konkrete. 

 

Vendimi mbi Dënimin 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan, pretendohet se gjykata e shkallës së parë me 

rastin e caktimit dhe matjes së dënimit ka shpërpjesëtim sa i përket rrethanave lehtësuese dhe 

rënduese. Konsideron se dënimi është tejet i ulët, duke marrë parasysh rrezikshmërinë e veprës 

penale dhe se për të parashihet dënim me burgim prej 5 (pesë) deri në 15 (pesëmbëdhjetë) vite, 

e që rrethanat qe ka marrë parasysh gjykata e shkallës së parë janë në kundërshtim me kufijtë e 

zbutjes së dënimeve dhe në disproporcion me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës 

penale dhe peshën e të njëjtës. Prokuroria thekson se me veprimin e të akuzuarit është privuar 

një person nga jeta, se integriteti trupor konsiderohet një ndër vlerat themelore të njeriut, të 

mbrojtura me ligj dhe me aktet ndërkombëtare, se me humbjen e jetës humbin të gjitha të drejtat 

e tjera, pra humb ekzistenca e njeriut, andaj dënimi i shqiptuar është tejet i butë. Me një dënim 

të tillë nuk do të arrihet qëllimi i dënimin, por do të jetë një stimulim për kryerësit potencialë të 

veprave të tilla.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit A.R. av. Ymer Huruglica, përkitazi me vendimin lidhur me 

sanksionin penal, e konsideron shumë të lartë, për më tepër duke marrë parasysh se tek i akuzuari 

ka pasur një numër të madh të rrethanave lehtësuese dhe veçanërisht lehtësuese, ndërsa kanë 

munguar rrethanat rënduese. Lidhur me dispozitat  nenit 71 par.1 nën par.1.2 dhe 1.3 lidhur me 

nenin 72 par.1 nën par.1.2 të KPP-së, mbrojtja thekson se këto dispozita aplikohen kur të 

akuzuarit i shqiptohet një dënim nën kufirin e paraparë ligjor, e që në rastin konkret me dënimin 

e shqiptuar ndaj të akuzuarit, dispozitat në fjalë janë aplikuar gabimisht. Më tutje, pretendohet 

se ekzistimi i rrethanave posaçërisht lehtësuese tregojnë se qëllimi i dënimit mund të arrihet edhe 

me një dënim më të butë, sidomos në rastin kur i akuzuari pranon fajësinë. Përkitazi me palën e 

dëmtuar, mbrojtja thekson se i dëmtuari nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe ka deklaruar se 

janë pajtuar mes vete dhe nuk kanë pasur e as nuk kanë diçka të keqe. Andaj, duke marrë parasysh 

këto pretendime ka propozuar si më lartë.  

 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, ka gjetur se ka 

gjasa reale se ngjarja ka ndodhur nën ndikimin e alkoolit, edhe pse në shkresat e lëndës nuk 

ekziston ndonjë alkool test, ndërsa sa i përket rrethanave rënduese gjykata nuk ka gjetur, ndërsa 



 Numri i lëndës: 2020:152944 
 Datë: 26.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01816000 
 

5 (5)  

   
2
0
2
1
:0
6
6
4
7
2

 

rrethana e cekur nga përfaqësuesi i ndjekjes penale se pasoja e vdekjes e të ndjerit është rezultat 

i veprimit të akuzuarit, e njëjta hyn në kuadër të figurës së veprës penale për të cilën është 

shpallur fajtor i akuzuari, kështu që nuk mund të konsiderohet si rrethanë e veçantë rënduese. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se konstatimi i gjykatës së shkallës së parë ‘’ se ka gjasa reale se 

ngjarja ka ndodhur nën ndikimin e alkoolit’’, është supozim i pa mbështetur në prova konkrete 

(si konstaton edhe vet gjykata). Përndryshe, po të ishte provuar se i akuzuari veprimet 

inkriminuese i ka ndërmarrë nën ndikim të alkoolit, atëherë nuk do të ishin plotësuar kushtet për 

pranimin e fajësisë të akuzuarit sipas aktakuzës së paraqitur. 

 

Vlerësimin e rrethanave lehtësuese nga gjykata e shkallës së parë i pranon edhe kjo Gjykatë e 

cila çmon se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë  është në 

përpjesëtim  me peshën e veprës së kryer penale, shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si 

kryerës dhe se duhet të jetë në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj të 

posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 38 të 

KPRK-së. Për shqiptim të një dënimi më të butë siç propozon mbrojtësi i të akuzuarit,  nuk janë 

plotësuar kushtet ligjore, sepse rrethanat të cilave u referohen ankesat nuk janë të natyrës së tillë 

që do të  arsyetonin dënim më të butë. Po ashtu, rrethanat të cilave u referohet prokurori në 

ankesë nuk e arsyetojnë shqiptimin e dënimit ma të ashpër, sepse këto rrethana paraqesin 

elementet cilësuese të veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 158/2021 datë 19.05.2021 

 

Procesmbajtëse,                           Anëtarët e kolegjit,                             Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                          Tonka Berishaj                                    Burim Ademi                

_______________                      ________________                                 _________________  

                                                     Bashkim Hyseni 

                                                     ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


