
                                                                                           

 
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

                                                                                                                                     

 PAKR.nr.226/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

gjyqtarët Driton Muharremi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Abdullah Ahmeti 

anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Syzana Goxhuli si procesmbajtëse, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit Z.Z. nga Prishtina për shkak të veprave penale vrasje në tentativë nga neni 172 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së si dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të 

armëve nga neni 366 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesat e Prokurorisë Themelore 

në Prishtinë dhe atë të mbrojtësit të akuzuarit Z.Z. av. Nexhmedin Sejdiu, të paraqitura kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.241/19 të dt.10.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me 

datë 17.12.2020 mori këtë:   

              

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohen si të pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe e mbrojtësit të akuzuarit 

Z.Z., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.241/19 të dt.10.02.2020, vërtetohet.  

 

A r s y e t i m 

 

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

PKR.nr.241/2019 të dt.10.02.2020, të akuzuarin Z.Z. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

vrasje në tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e qëndrimit në 

paraburgim nga dt. 28.07.2019 deri me dt.10.02.2020 dhe për shkak të veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 të KPRK-së dhe e ka gjykuar 

me dënim me gjobë në shumë prej 800 € (tetëqind euro). 

 

Është obliguar që dënimin me gjobë ta paguajë brenda afatit prej 15 ditësh, por jo më gjatë se tre 

muaj pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nëse nuk e paguan dënimin me gjobë, gjykata do të ia 

shndërrojë në dënim me burgim, duke iu llogaritur 20 euro për një ditë burgimi. Është konfiskuar 

një pistoletë me mbishkrimin 7.62 M57 me nr.serik 2280, 9 (nëntë) fishekë të pistoletës 7.62 mm 

dhe një karikator, të precizuara si në vërtetimin mbi marrjen e sendeve me nr. të rastit 2019-AD-

1837 të dt. 28.07.2019 si mjet i kryerjes së veprës penale. Janë obliguar të paguajnë shpenzimet e 
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procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 

100 € (njëqind euro) si dhe shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) në emër të Fondit për Kompensim 

të Viktimave të Krimit, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, por jo më gjatë se tre muaj, pasi ky 

aktgjykim të merr formën e prerë. Ndaj të akuzuarit është ndërprerë paraburgimi me aktvendim të 

veçantë, pasi kanë pushuar shkaqet dhe arsyet për të cilat është caktuar. 

 

I dëmtuari B. D. për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të rregullt 

juridiko – civil.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

-Prokuroria Themelore në Prishtinë për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, me 

propozim që të aprovohet ankesa si e bazuar, ndërsa aktgjykimi të ndryshohet sa i përket sanksionit 

penal për të akuzuarin dhe ndaj tij të shqiptohet dënim më i lartë me burgim.  

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit Z.Z. av. Nexhmedin Sejdiu për shkak të gjitha bazave ankimore me 

propozim që ankesa të merret si e themeltë dhe e bazuar dhe aktgjykimi të ndryshohet, apo të 

anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje.   

 

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.228/20 të dt.17.06.2020, ka propozuar që aprovohet 

si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore dhe aktgjykimi të ndryshohet ashtu që të akuzuarit ti 

shqiptohet dënim më i lartë me burg efektiv, ndërsa të refuzohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit 

Z.Z. av. Nexhmedin Sejdiu si e pabazuar. 

 

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

mori pjesë Prokurori i Apelit edhe pse i njoftuar me rregull për kohën e seancës, andaj seanca u 

mbajt konform nenit 390 par.4 të KPPRK-së. Ndërsa, ishin të pranishëm i dëmtuari B. D. si dhe i 

akuzuari Z.Z. me mbrojtësin e tij av. Nexhmedin Sejdiu. I dëmtuari e mbështeti ankesën e 

Prokurorisë dhe propozon një dënim më të ashpër ndaj të akuzuarit. mbrojtësi i të akuzuarit sqaroi 

disa nga pretendimet e tij 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 mbrojtjes, së bashku me 

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

 

Ankesat nuk janë të bazuara. 

 

 

Shkeljet esenciale të procedurës penale  
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Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit Z.Z. av. Nexhmedin Sejdiu thekson se gjykata e shkallës së 

parë ka bërë shkelje të rënda procedurale, sepse në asnjë formë dhe mënyrë nuk është vërtetuar 

gjendja  fateve, por vetëm janë bartur dispozitivat e aktakuzës. Ndërsa, si prova jo valide ka marrë 

deklaratat e një anshme, tendecioze dhe jo të drejta nga miqtë e tani të dëmtuarit B. D.(I. dhe M. 

të cilët kishin qenë të përfshirë në përleshje). Sipas ankesës gjykata e shkallës së parë ia fal besimin 

aktakuzës, mirëpo e njëjta vetëm ka përshkruar veprime individuale të të akuzuarit në njërën anë, 

ndërsa të dëmtuarit dhe miqve të tij në anën tjetër. Mbrojtësi thekson se nuk është arritur të 

vërtetohet dashja e të akuzuarit, pasi që i njëjti edhe kishte shtënë në një afërsi gati 2 metra gjatë 

kohës që ka qenë i sulmuar nga i dëmtuari dhe miqtë e tij dhe pa shtënë as për së dyti edhe pse 

kishte në revole edhe 9 plumba tjerë. Po ashtu mbrojtësi konteston cilësimin juridik duke 

konsideruar se veprimet e të akuzuarit kanë qenë vetëm për zmbrapsjen e sulmit të atëçastshëm. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit aktgjykimin e shkallës së parë e kundërshton për shkak të bazës ankimore-

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale pa specifikua se cilat janë ato shkelje e as 

dispozitën përkatëse, por lidhur me këto shkelje i referohet gjendjes faktike. Megjithatë, kjo 

Gjykatë duke vepruar sipas detyrës zyrtare konform nenit 394 par. 1 të KPPK, aktgjykimin e 

shqyrtoi edhe në këtë drejtim dhe gjeti se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale e as shkelje tjera të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij. 

 

Arsyetimi i aktgjykimit, pra edhe dispozitivi i tij është i qartë dhe konkret, nuk përmban 

kundërthënie në vetvete as në arsyetimin. Në arsyetimin e tij janë dhënë arsye të mjaftueshme 

faktike dhe juridike të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. Gjykata e shkallës së parë vlerësimin e 

provave e ka bërë në pajtim me dispozitat ligjore të parashikuara nga neni 357 par. 6 dhe 7 të LPP-

së ( dispozita e nenit 370 par. 6 dhe 7 të KPPK-së), duke paraqitur qartë se cilat fakte dhe për çfarë 

arsye i konsideron si të provuara dhe cilat të paprovuara, duke bërë vlerësimin e provave 

kontradiktore. Ajo ka bërë analizën e thuktë të të gjitha provave të proceduara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe, lidhur me to, ka paraqitur përfundimet e veta, të cilat, si të drejta, i pranon edhe kjo 

Gjykatë. Ka dhënë arsye të mjaftueshme me rastin e zgjedhjes së çështjes juridike, veçanërisht me 

rastin e ekzistimit të veprave penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarve, me ç’rast edhe 

mbrojtja e të akuzuarve ka qenë objekt i vlerësimit si çdo provë tjetër. 

Prandaj, qasja ndaj fakteve vendimtare-relevante është e drejtë dhe e ligjshme, asnjë fakt nuk ka 

mbetur në mëdyshje apo i pavërtetuar. Kështu, konkludimet të cilat i ka nxjerrë  gjykata e shkallës 

së parë janë të drejta, sepse kanë mbështetje në provat e administruara dhe jo vetëm që janë drejtë 

të vërtetuara, por edhe në mënyrë të plotë janë të arsyetuara. 

Vërtetimi i gabueshëm ose jo i plotë i gjendjes faktike 

Pretendimet ankimore. 

Përkitazi me bazën ankimore-vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike në ankesën e 

mbrojtësit të akuzuarit pretendohet se me aktgjykimin e ankimuar nuk janë vërtetuar drejtë dhe në 
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mënyrë të plotë faktet vendimtare të veprës penale, për të cilën i akuzuari është shpallur fajtorë. 

Sipas ankesës, nuk është vërtetuar drejtë rroli i palës së dëmtuar në shkaktimin e konfliktit, shkaku 

pse ka ardhur deri të ngjarja kritike, duke pretenduar se i dëmtuari me sjelljet e veta ka iniciuar 

konfliktin dhe se i akuzuari ka ndërmarrë veprimet inkriminuese me qellim të zmbrapsjes së sulmit 

të kundërligjshëm dhe real të të dëmtuarit, ndërsa gjykata e shkallës së parë fare nuk ka marr 

parasysh rrethanat që vërtetojnë mbrojtjen e të akuzuarit, por aktgjykimin e mbështetë në dëshminë 

e dëshmitarëve që janë miqtë e të dëmtuarit pa marr parasysh faktin se i akuzuari vullnetarisht ka 

hequr dorë nga përfundimi i veprës penale edhe pse kishte mundësi ta përfundonte. 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Pretendimet e mësipërme ankimore nuk janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në 

mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike në bazë të provave të administruara në shqyrtimin 

gjyqësor që nuk vihet në dyshim as me ankesë. 

Sipas shkresave të lëndës rezulton se ngjarja kritike është shkaktuar për shkak të vendosjes së 

rimorkios nga i akuzuari në vendin ku i dëmtuari ka pretenduar se i pengon në shitjen e drunjtëve 

dekorativ dhe me këtë rast ata janë shtyrë me duar në mes veti, ndërsa dëshmitarët I. H. dhe 

M.H.kanë arritur ti ndajnë dhe shkrepja e armës ka ndodhur pak çaste pas ndarjes. Nuk është 

kontestues fakti se i akuzuari ka shkrepur me armë të tipit M 57, të kalibrit 7.62 (e cila është objekt 

i veprës penale nën pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi , )në drejtim të dëmtuarit  dhe i cili 

është qëlluar në pjesën e abdomenit- në pjesën e djathtë të stomakut, lëndime këto të cilësuara si 

lëndime të rënda trupore me pasoja të përhershme për shëndetin. 

Këtë gjendje faktike gjykata e shkallës së parë e ka vërtetua nga dëshmia e të dëmtuarit B. D., 

dëshmitarëve okular M. H., I. H., Z. Xh., B. Sh., pjesërisht edhe nga mbrojtja e të akuzuarit, por 

edhe nga provat materiale : ekspertiza mjeko-ligjore lidhur me lëndimet që ka pësuar i dëmtuari, 

vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, raportin e këqyrjes së vendit të ngjarjes dhe 

fotodokumentacionin e vendit të ngjarjes. 

 Nga këto prova padyshim vërtetohen jo vetëm fillimi i konfliktit, por edhe ngjarja në tersi që i ka 

paraprië veprimeve inkriminuese të akuzuarit. Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë pretendon se 

veprimet e të akuzuarit nuk përmbajnë asnjë element të veprës penale për të cilën është shpallur 

fajtor sepse ai ka vepruar për tu mbrojtur nga i dëmtuari i cili gjatë shtyrjes e kishte goditur me 

shuplak dhe se dashja e tij nuk ishte e drejtuar për ta privuar nga jeta të akuzuarin, sepse po të 

kishte pasur këtë qellim ai ka pasur mundësi ta realizoi. Gjykata e Apelit vlerëson se këto 

pretendime janë të pabazuara, sepse, ashtu si drejtë ka gjetur edhe gjykata e shkallës së parë, nga 

provat e administruara padyshim është vërtetuar se si ka filluar ngjarja kritike, kush e filloj të 

njëjtën dhe fakti se i akuzuari ka shtënë me armë dhe e ka qëlluar të dëmtuarin pasi që ishin ndarë 

njëri nga tjetri. Se a e ka qëlluar i dëmtuari të akuzuarin me shuplak mbetet në mëdyshje pasi që 

dëshmitari B. Sh. në shqyrtimin gjyqësor thekson se ‘’B. ose një mik i tij  e ka goditur  shuplak Z.  

të pjesa e mjekrës e i akuzuari pohon se e ka goditur me shuplak pas veshi. Mirëpo, edhe në këto 
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rrethana u vërtetua se kontakti fizik në mes të dëmtuarit dhe të akuzuarit ishte ndërpre ( fakt ky që 

nuk është kontestues), se i akuzuari ishte në dijeni se i dëmtuari nuk kishte armë apo ndonjë mjetë 

tjetër dhe pas kësaj shkëputje, prapëseprapë i akuzuari shtënë me armë dhe e qëllon të dëmtuarin, 

fakte këto të mjaftuara që të konkludohet se i akuzuari ka vepruar me dashje ndaj të dëmtuarit dhe 

se i njëjti nuk ka vepruar në mbrojtje të nevojshme, tejkalim të mbrojtjes së nevojshme apo se 

veprimet e tija paraqesin elementet e veprës penale pjesëmarrje në rrahje, sepse me asnjë provë 

nuk u vërtetua se ka pasur rrahje e as që ishin të përfshire edhe personat tjerë. Në fakt, gjykata e 

shkallës së parë dëshmitë e dëshmitarëve i ka vlerësuar edhe sa i përket afërsisë së tyre me të 

akuzuarin, përkatësisht të dëmtuarin dhe ua ka falë besimin vetëm në pjesët që ato janë në harmoni 

edhe me provat tjera.  

Nga arsyet e cekura më lartë, nuk janë aprovua pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë 

ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe se gjithë ajo që është thënë në 

aktgjykimin e ankimuar përkitazi me gjendjen faktike në tërësi mbështetet edhe nga kjo Gjykatë, 

që do të thotë se i akcepton arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë sikurse për ecurinë se si 

është zhvilluar ngjarja kritike si dhe rrethanave pse nuk është aprovuar teza e mbrojtësit të 

akuzuarit dhe kjo Gjykatë nuk e sheh të arsyeshme ti përsërisë edhe një herë. 

Shkelja e Ligjit Penal 

 

Pretendimet ankimore 

 

Sipas ankesës së mbrojtësit të akuzuarit Z.Z. av. Nexhmedin Sejdiu theksohet se gjykata e shkallës 

së parë ka bërë shkelje të ligjit penal, përkitazi me cilësimin juridik duke konsideruar se në rastin 

konkret kanë mundur të vijnë në shprehje veprat penale si pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 par.1 

dhe 2 të KPRK-së apo edhe ajo e lëndimit të rëndë trupor nga neni 189 të KPK-së, pasi që veprimet 

e të akuzuarit përputhen me këto vepra.  Në veprimet e tij nuk ka ekzistuar dashja, por edhe nëse 

ka filluar vepra tentativa ka mundur të jetë vetëm si e metë apo heqje dore vullnetare. Në rastin 

konkret mund të zbatohet heqja dorë vullnetare, sepse i pandehuri ka hequr dorë në mënyrë 

vullnetare nga kryerja e veprës së filluar edhe pse ai mund ta përfundonte atë shumë lehtë, prandaj 

edhe i njëjti mund të lirohet nga dënimi. Sipas ankesës nuk është marrë për bazë fare kontributi i 

të dëmtuarit dhe se nuk ishte i akuzuari ai që kishte filluar i pari konfliktin  / përleshjen, gjë që 

vërtetohet edhe nga deklaratat e dëshmitarëve Z. Xh. e B. Sh.. Sipas ankesës në arsyetimin e 

aktgjykimit nuk rezulton se cilat prova shfajësuese janë marrë parasysh me rastin e dënimit, ndërsa 

dispozitat vetëm janë parafrazuar. Sa i përket pikave të gjakut mbrojtja konsideron se kjo 

vërtetohet edhe nga filmimet e televizionit T7. Mbrojtja konsideron se pa prova bindëse u provua 

fajësia e të akuzuarit dhe nuk është vërtetuar se i njëjti ka nxjerr revolen nga brezi, se kishte 

shkrepur në drejtim të B. e jo të tjerëve, se pse nuk kishte shkrepur edhe 9 plumbat e tjerë me 

radhë. Po ashtu nuk është pranuar propozimi i të akuzuarit që të bëhet rikonstruimi i vendit të 

ngjarjes.  

 



6 
 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Së këndejmi, meqë është vërtetuar në mënyrë të padyshimtë fajësia e të akuzuarit, atëherë edhe 

pretendimet ankimore se me aktgjykimin e ankimuar është bërë shkelja e ligjit penal në dëm të 

akuzuarit janë të pabazuara. Prandaj, konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se në veprimet 

inkriminuese të akuzuarit Z.Z. përmbushën të gjitha tiparet e figurës së veprës penale të vrasjes në 

tentativë nga neni 172 lidhur me nenin 28 të KPRK, janë të drejta dhe si të tilla në tersi i aprovon 

edhe kjo gjykatë. Pra, drejtë janë aplikuar dispozitat e ligjit penal, nuk është shkelur ligji penal në 

dëm të të akuzuarve. Pretendimet ankimore të mbrojtësit të të akuzuarit, se veprimet e të akuzuarit 

paraqesin elementet e veprës penale  të lëndimit të rëndë trupor  nga neni 189  ose pjesëmarrje në 

rrahje nga neni 190 të KPRK nga se nuk ka ekzistuar dashja e tij për ta privuar nga jeta të 

dëmtuarin, janë të pabazuara nga arsyet e theksuara si me lartë e më gjerësisht të arsyetuara në 

aktgjykimin e shkallës së parë, arsye këto që si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo Gjykatë 

dhe të cilat, si u tha edhe më lartë,  nuk e sheh të nevojshme ti përsëris.  

Vendimi mbi dënim 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë theksohet se edhe pse aktgjykimi nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë, ndërsa ligji është zbatuar drejtë kur të akuzuarin e ka shpallur fajtor, mirëpo 

sanksioni penal nuk është i drejtë dhe i ligjshëm. Sipas ankesës përkundër rrethanave të cilat ka 

marrë parasysh gjykata e shkallës së parë, ekzistojnë një mori rrethanash rënduese të cilat ndikojnë 

një dënim më adekuat, i cili do ti përgjigjet lartësisë së dënimit, shkallës së rrezikshmërisë 

shoqërore të  veprës penale si dhe shkallës së përgjegjësisë penale dhe vlerave të mbrojtura juridike 

si jeta dhe shëndeti i njeriut.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit Z.Z. av. Nexhmedin Sejdiu thekson se gjykata e shkallës së 

parë i ka mbivlerësuar veprimet inkriminuese të të akuzuarit, kurse kontributin e të dëmtuarit e ka 

minimizuar. Sipas ankesës nuk janë marrë për bazë rrethana tejet lehtësuese për të akuzuarin: se 

ai ishte kthyer nga shtetet e tjera Holanda, si i ri atdhesuar nuk kishte të ardhura për të mbijetuar, 

se është i vetmi mbajtës i familjes 5 anëtaresh, gruas amvise dhe 3 fëmijëve të vegjël të gjithë nën 

7 vjeç, të cilët me shkuarjen e tij në dënim duhet tu ofrohet mbrojtja ekonomike – sociale.  

 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e matjes së dënimit ndaj të akuzuarve, i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat që ishin në anën e tyre dhe më pas u ka shqiptuar dënime në përputhje me këto rrethana. 

Kështu , si rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë parasysh pranimin e fajësisë për veprën penale 

si në pikën II të dispozitivit të aktakuzës, dorëzimin vullnetar të armës në polici, gjendjen e dobët 

materiale në familjen e tij, andaj edhe i shqiptoj dënim me gjobë. Ndërsa, sa i përket veprës penale 

si në pikën I të dispozitivit të aktakuzës, si rrethana lehtësuese mori bashkëpunimin vullnetar të 

akuzuarit me organet e ndjekjes në hetimin e rastit, keqardhjen për veprën e kryer, përpjekjen për 

arritjen e pajtimit me ndërmjetësues, ndërsa si rrethana rënduese mori peshën e rëndë të veprës 
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penale, shkallën e rëndë të veprës, faktin se vepra ka shkaktuar pasojat të përhershme për shëndetin 

e të dëmtuarit, andaj edhe i shqiptoi dënim me burgim.  

 

Vlerësimin e këtillë të rrethanave lehtësuese në anën e të akuzuarit i pranon edhe kjo Gjykatë, dhe 

vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është në përpjesëtim me intensitetin e rrezikimit 

apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur dhe shkallën e përgjegjësisë penale akuzuarit, si kryerës, dhe 

është në funksion të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se me këto 

dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 41 të KPRK-së dhe në rrethana të 

këtilla nuk ekziston asnjë arsye që atij ti shqiptohen dënime më i rëndë, siç pretendon Prokuroria 

apo më i butë, siç pretendon mbrojtja, aq më parë kur në ankesa nuk theksohen rrethana të tilla që 

do të justifikonin një dënim më të ashpër, përkatësisht më të butë.  

 

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

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 226/20 datë 17.12.2020 

 

Procesmbajtëse,                         Anëtarët e kolegjit,                                 Kryetar i kolegjit, 

Syzana Goxhuli                         Tonka Berishaj                                    Driton Muharremi                  

________________                    __________________                            ____________________  

                                                      Abdullah Ahmeti             

                                                     ___________________                                         

 


