
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA E APELIT PRISHTINË 
 

 

1 (5)  

   
2
0
2
2
:1
2
6
0
3
8
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Numri i dokumentit:     03265084 

 

 

PAKR.nr.324/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Krimeve të Rënda – kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët: Afërdita Bytyçi – kryetare e kolegjit,  Vaton Durguti dhe Tomislav Petrovic - 

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit “[A.F]”, për shkak të veprave penale, Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm 

nga neni 356 par.1 të KPRK-së, dhe veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur më ankesën e 

mbrojtësit e të akuzuarit “[A.F]”, avokatit Florent Latifaj, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda, PKR.nr.738/21 të datës 

27.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 390 të KPPK-se, me 

datë 20.07.2022, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit “[A.F]”, avokatit Florent Latifaj, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda, 

PKR.nr.738/21, datë 27.05.2022, VËRTETOHET.  

 

                  A r s y e t i m  

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda me aktgjykimin 

PKR.nr.738/21 të datës 27.05.2022, të akuzuarin “[A.F]” e ka shpallur fajtor dhe atë për pikën I 

të dispozitivit për veprën penale, Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 të 
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KPRK-së,  dhe i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, i cili dënim do 

të ekzekutohet 15 ditë nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa në piken II të 

dispoziviti për veprën penale Mbajtja ne pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 par.1 të KPRK-së, i ka shqiptuar dënim me  gjobë në shumë prej 600 (gjashtëqind) 

€, të  cilën do ta paguaj 15  ditë  pas  plotfuqishmërisë  së  këtij  aktgjykimi deri në 6 (gjashtë) 

muaj këste. 

Në  rast  se  i akuzuari  nuk  e  paguan këtë gjobë, atëherë e njëjta do të zëvendësohet me dënim 

me burgim, siç përcaktohet me nenin 43 par.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, duke ju 

llogaritur një ditë burgim ekuivalent me 20€ (njëzet euro) dënim me gjobë.  

Në dënimin e shqiptuar me burgim i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga 

dt:25.07.2021 deri me dt:24.08.2021. 

 

Në mbështetje të nenit 282 par.1 e 2 të KPP-së, si dhe nenit 366 par.3 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, ndaj të pandehurit nxjerrë këtë urdhër - urdhërohet konfiskimi i 

përhershëm i sendeve si në vijim: pistoletë të markës “TT” me numër serik “[...]” të kalibrit 7.65 

mm,  te cilat duhet të shkatërrohet nga Policia  e Kosovës, në bashkëpunimin  me  Prokurorinë  

Themelore  në  Prishtinë,  pasi  që  të vërtetohet se kjo armë nuk është përdorur në ndonjë krim 

tjetër. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, si dhe shumën prej 50 

euro në emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit, në tërësi shumë prej 70 

(shtatëdhjetë) euro, të gjitha në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Kërkesë pasurore-juridike nuk ka pasur. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar 

Mbrojtësi i të akuzuarit “[A.F]”, avokati Florent Latifaj, për shkak të shkeljeve substanciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe vendimit mbi dënim, më propozim që Gjykata e Apelit e 

Kosovës, ta miratoj ankesën aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj, respektivisht ti konvertoj 

dënimin e shqiptuar prej tre muajve burgim ose çështjen ta kthej në rivendosje.  

Gjykata e Apelit  e caktoj dhe e mbajti seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën e nenit 390 të 

KPPRK-së, në të cilën morën pjesë, i dëmtuari “[R.B]”  dhe mbrojtësi i të akuzuarit “[A.F]”, 

avokati Florent Latifaj,  kurse Prokurori i Apelit, e dëmtuara “[H.A]” dhe i akuzuari edhe të  
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njoftuar në mënyrë të rregullt nuk morën pjesë në seancë. Gjatë seancës i dëmtuari “[R.B]”, 

thekson se ia le drejtësisë këtë çështje  nuk ka tjetër çka të shtoj ndërsa mbrojtësi i të akuzuarit 

“[A.F]”, avokati Florent Latifaj, thekson se tërhiqet prej propozimit të kthehet çështja në 

rivendosje dhe nga pretendimi për bazën ankimore të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe propozon që dënimi me burg të akuzuarit ti shndërrohet me kusht ose me 

gjobë. 

  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioj aktgjykimin e kundërshtuar konform 

dispozitës së nenit 394 të KPPRK-së dhe pasi që vlerësoi pretendimet ankimore në ankesa gjeti 

se: 

 

Ankesa nuk është e bazuar 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, pasi që në seancë mbrojtësi i të akuzuarit “[A.F]”, avokati 

Florent Latifaj është tërhequr nga ankesa përkitazi me këtë bazë ankimore dhe ka qëndruar vetëm 

mbi bazën për vendimin mbi dënim, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas 

detyrës zyrtare edhe në këtë aspekt konform nenit 394 par.1 të KPPK-së,  gjeti se i njëjti nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat 

detyrimisht do të kushtëzonin prishjen e tij. 

Po ashtu, me ankesë nuk kontestohet as gjendja faktike të cilën e ka vërtetuar gjykata e shkallës 

së parë, prandaj as në këtë drejtim çështja nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj Gjykate  e që në 

fakt as që ka mund të kontestohet aktgjykimi përkitazi me ketë bazë ankimore ngase i akuzuari 

e ka pranuar fajësinë, kurse aktgjykimi u vlerësua vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore 

sa i përket vendimit për dënim. 

Pretendimet e mbrojtësit në ankesë. 

Lidhur me vendim mbi dënim, mbrojtja thekson se gjykata e shkallës së parë kur ka shqiptuar 

dënim me burg në rastin e vlerësimit të rrethanave renduese dhe lehtësuese, ka marrë parasysh 

vetëm faktin se i akuzuari e ka pranuar fajësinë dhe ka kërkuar falje, ndërsa ka lenë anash faktin 

se i njëjti është prind i tre fëmijëve të cilët varën nga të hyrat të cilat i njëjti siguron si prind. Për 

arsye të lartcekura kërkon që të akuzuarit ti shqiptohet një dënim me kusht e jo burgim efektiv 

pasi që vështirëson ekzistencën e familjes. 
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Vlerësimi i Gjykatës së Apelit 

Duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin mbi dënimin, Gjykata e Apelit, 

gjen se pretendimet ankimore të mbrojtësit për një dënim të kushtëzuar ose me gjobë nuk  janë 

të bazuara kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë 

së dënimit ka marrë parasysh dhe ka vlerësuar drejt të gjitha rrethanat konform dispozitës së  

nenit 69,71 dhe 72 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. 

Kështu, për të akuzuarin gjykata e shkallës së parë si rrethanë lehtësuese ka vlerësuar pranimin 

e fajësisë që në seancën e shqyrtimit fillestar, pendimin lidhur me veprat e kryer, premtimin 

para gjykatës se në të ardhmen nuk  do të ndodhë më kurrë një gjë e tillë, ndërsa si rrethana 

rënduese ka vlerësuar rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre, faktin se i njëjti ka përdorur 

armën, gjithashtu i njëjti ka të kaluar kriminale pasi është i dënuar me aktgjykime të 

plotfuqishme në lëndët penale P-164/2020, P-2741/2019, P-2414/2019, PKR.nr.483/2007, 

PKR.nr.579/2016, PKR.nr.1035/20,  Pnr.2414/2019. Duke i pasur parasysh rrethanat e 

lartcekura dhe duke vlerësuar si rrethane veçanërisht lehtësuese pranim e fajësisë të akuzuarit i 

ka shqiptuar dënim nën minimumin e paraparë ligjor të dënimit dhe në pajtim me nenet 71 dhe 

72 të KPRK-së ,sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se me këtë dënim mund të 

arrihet qëllimi i dënimit. 

Një vlerësim të këtillë të rrethanave për matjen e dënimit si të drejtë dhe të ligjshëm e pranon 

edhe kjo gjykatë dhe gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar 

rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, megjithatë pretendimet 

ankimore të mbrojtësit të akuzuarit që ti shqiptohet një dënim më i butë nuk janë të bazuara, pasi 

që dënimi i përcaktuar rezulton të jete dënim nën minimumin e përcaktuar ligjor dhe në përputhje 

me rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, ndërsa në anën tjetër rrethanat lehtësuese të 

pretenduara nga mbrojtja se i njëjti është prind i tre fëmijëve të cilët varën nga të hyrat të cilat i 

njëjti siguron si prind nuk arsyetojnë shqiptimin një dënim me të butë të propozuar nga mbrojtja 

e të akuzuarit. 

 

Prandaj, kjo Gjykatë vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga ana e Gjykatës së 

shkallës se parë është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe më intensitetin e rrezikimit apo 

pasojave të shkaktuara dhe se më të do të mund të parandalohet i akuzuari nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen, si dhe do të parandalohen personat tjerë nga kryerja e veprave penale.  
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Nga arsyet e sipërcekura, e në bazë të nenit 401 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.324/22, datë 20.07.2022 

 

Bashkëpunëtorja Profesionale            Kryetare e kolegjit 

 

___________________            _________________ 

Syzana Goxhuli                         Afërdita Bytyçi 

 

Anëtarët e kolegjit: 

 

_________________ 

Vaton Durguti 

 

_________________ 

Tomisllav Petroviç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


