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        NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

  

         

        GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti për krime të rënda, në kolegjin 

penal të përbërë nga gjyqtarët Xhevdet Abazi kryetar, Have Haliti dhe Driton Muharremi 

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesionale Shaqë Curri si procesmbajtës, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit G.R, për shkak të veprës penale grabitja nga neni 329 

par.5 lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 31 të të KPRK-së, duke vendosur  sipas ankesës se 

Prokurorisë Themelore-DKR në Mitrovicë PP-I nr.31/2015, të dt. 04.05.2016, dhe ankesës së 

mbrojtësit të akuzuarit av. I.H të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR 

në Mitrovicë P.nr.183/15 të datës 25.04.2016, seancën e Kolegjit të mbajtur, konform nenit 

390 të KPPK-së,  me datë 31.05.2016, mori këtë: 

 

 

           A K T G J Y K I M 

 

 

        1.Me aprovimin ankesës së Prokurorisë Themelore-DKR në Mitrovicë, 

NDRYSHOHET, aktgjykimi Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë P.nr.183/15 të datës 

25.04.2016, përkitazi me vendimin mbi dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit të akuzuarin G.R, 

për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor grabitja nga neni 329 par.5 lidhur me par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, e gjykon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 14 

(katërmbëdhjetë) vjetëve, në të cilin dënim me burgim i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 08.02.2015 e tutje.  

 

2. Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit e paraqitur kundër aktgjykimit të ankimuar, sa i 

për ketë vendimit për dënim, REFUZOHET, si e pa bazuar. 

 

 

                A r s y e t i m 

 

 

            Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë P.nr.183/15 të datës 

25.04.2016, i akuzuari G.R, është shpall fajtor për veprën penale grabitja nga neni 329 par.5 

lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 31 të KPRK-së, është  gjykuar me dënim me burgim në 

kohëzgjatje pre 9 (nëntë) viteve, në të cilin dënim me burgim i është llogaritur koha e kaluar 

në paraburgim prej datës 08.02.2015 e tutje. E ka obliguar të akuzuarin që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 €, e në emër të shpenzimeve të procedurës 

penale, për ekspertizën e psikiatrisë të paguaj shumën prej 423.29 euro, të cilat do ti paguajë 

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

 

Palën e dëmtuar M.B, për realizimin e kërkesës pasurore juridike e ka udhëzuar në 

kontest të rregullt civil. 

 

       Kundër aktgjykimit në afat ligjor ankesë ka paraqitur;   



 

        Prokuroria Themelore-DKR në Mitrovicë, për shkak të vendimit mbi sanksionin 

penal me propozim, që gjykata e Apelit të ndryshoj aktgjykimin e shkallës se parë dhe 

akuzuarit ti shqiptoj dënim me të ashpër. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. I.H, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal me 

propozim, që gjykata e Apelit të ndryshoj aktgjykimin e shkallës se parë dhe akuzuarit ti 

shqiptoj dënim me i butë. 

 

Prokuroria e Apelit,me parashtresën PPA/I.nr.264/16 të datës 19.05.2016, ka 

propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e PTH-DKR në Mitrovicë, ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të ndryshohet, të akuzuarit G.R, ti shqiptohet një dënim më i lartë me burgim, 

ndërsa të refuzohet ankesa e  mbrojtësi  të akuzuarit av. I.H, si e pa bazuar. 

 

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

cilën prezantuan mbrojtësi i të akuzuarit av. I.H, i akuzari G.R, përfaqësuesi i palës së 

dëmtuar tani të ndjerit V.B, M.B, ndërsa nuk ka prezantuar Prokurori i Apelit, edhe pse është 

njoftuar me kohë dhe në mënyrë të rregullt. 

 

Gjykata e Apelit, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e PTH-

DKR në Mitrovicë, ankesën e mbrojtësit të akuzuarit G.R av. I.H dhe pas vlerësimit edhe të 

shkresave tjera në lëndë, gjeti se : 

 

Ankesa e Prokurorisë është e bazuar, kurse ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është e pa 

bazuar. 

         

Edhe pse aktgjykimi i shkallës se parë nuk ankimohet për shkak shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë kjo gjykatë të njëjtin e vlerësoi sipas detyrës 

zyrtare dhe konstatoi se aktgjykimi i ankimuar  nuk është përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, të cilat kishin me kushtëzuar prishjen e aktgjykimit, se nuk 

është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit.  

 

Po ashtu as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, sepse me ankesë 

nuk mund të kontestohet konform nenit 383 par. 2 të KPPK-së, se i akuzuari në shqyrtimin 

gjyqësor e ka pranuara fajësinë, trupit gjykues është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e 

të akuzuarit, pranimi i fajësisë është bërë konformë dispozitave ligjore, prandaj aktgjykimin e 

ankimuar kjo gjykatë e vlerësoj vetëm në drejtim të pretendimeve ankimor përkitazi me 

vendimin mbi dënimin.                            

 

Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënim, Gjykata e Apelit, gjen se 

pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, janë të bazuara, ndërsa ato të 

mbrojtësit të akuzuarit, janë të pabazuara.  

 

Në ankesën e Prokurorisë, përkitazi me këtë bazë ankimore pretendohet se dënimi i 

shqiptuar është i butë, se me këtë dënim nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit, për çka, 

gjykata e shkallës së parë i ka mbivlerësuar rrethanat lehtësuese kur të akuzuarit i ka 

shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit, dënim ky i cili nuk është në proporcion me 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale. Në 

rastin konkret, gjithherë sipas pretendimeve ankimore, gjykata e shkallës së parë është dashur 

të marrë parasysh edhe rrethanat rënduese si rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, 



pastaj se viktima ka qenë e moshuar dhe e pa mbrojtur, se pasoja e shkaktuar ka rezultuar me 

vdekjen e tani të ndjerit, për çka Gjykatës së Apelit i propozon që të akuzuarit ti shqiptojë 

dënim më të ashpër. Ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit, përkitazi me këtë bazë ankimore, 

thekson se dënimi i shqiptuar me aktgjykimin e shkallës së parë është i ashpër ngase edhe pse 

janë konstatuar disa nga rrethanat lehtësuese të njëjtat nuk janë vlerësuar realisht, mirëpo nuk 

ka marrë parasysh edhe rrethana tjera lehtësuese, se i akuzuari jeton në familje katër 

anëtarësh, pra me nënën, vëllain dhe gjyshen, ndërsa babain e ka të vrarë nga forcat serbe, se 

në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i moshës së re dhe atë vetëm 18 vjet e 2 muaj e 

26 ditë, se vepra penale është kryer në bashkëkryerje me dy të mitur, se i akuzuari ka 

bashkëpunuar me organet e drejtësisë, ka patur sjellje të mira, ka pranuar fajësinë, ka kërkuar 

falje familjes së viktimës, ka premtuar se në të ardhmen nuk do të përsëriten vepra tjera 

penale, nuk ka qenë i dënuar më parë, prandaj konsideron se në rastin konkret ka bazë ligjore 

që të akuzuarit ti shqiptohet dënim më i butë se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh rrethanat në të cilin është 

bazuar gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të dënimit të akuzuarit për veprat e 

kryera penale në të cilat thirret në aktgjykimin e ankimuar dhe duke vlerësuar këto përkitazi 

me pretendimet ankimore, kjo gjykatë i gjen si të bazuara pretendimet e Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, se dënimi i shqiptuar të akuzuarit G.R është i butë, ndërsa të 

pabazuara ato të mbrojtësit të akuzuarit G.R, se dënim i shqiptuar është i ashpër.  

 

Gjykata e shkallës së parë me qëllim të përmbushjes së kërkesave themelore për 

arritjen e qëllimit të dënimit, bazuar në dispozitat e nenit 73 të KPK-së, të akuzuarit si 

rrethana lehtësuese i ka vlerësuar, pranimin e fajësisë, se i akuzuari është penduar, ka 

premtuar se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra tjera penale, më parë nuk ka qenë i 

dënuar, moshën e të akuzuarit, ndërsa si rrethana rënduese ka marrë shkallën e rrezikimit apo 

dëmtimit të vlerës së mbrojtur, mënyrën dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, se 

tani i ndjeri ka jetuar vetëm, ka qenë i moshuar dhe atë i moshës 74 vjeçare, se në kohën e 

sulmit ka qenë në gjumë dhe të njëjtit i ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit të 

ankimuar.  

 

Mirëpo, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, një vlerësim i tillë i rrethanave 

relevante për matjen e dënimit nuk mund të pranohet, ngase dënimi i shqiptuar për vepër 

penale të grabitjes nga neni 329 par.5 lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

nga gjykata e shkallës së parë nuk është në përpjesëtim me peshën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit, po ashtu as me pasojën e veprës penale në rastin konkret, se me një dënim të tillë 

nuk mund të përmbushen kërkesat themelore përkitazi me arritjen e qëllimit të dënimit, 

sidomos duke u bazuar në faktin se në rastin konkret ka edhe rrethana rënduese, që gjykata e 

shkallës së parë nuk i ka marrë fare parasysh, sidomos natyrën e veprës penale, pastaj mënyra 

e kryerjes së veprës penale, ku i akuzuari më parë në mënyrë mashtruese është futur në 

shtëpinë e të ndjerit dhe atë duke iu prezantuar si kushërinj janë larguar nga shtëpia, pastaj 

pas 3-4 orëve, të njëjti janë kthyer prapë në shtëpinë e tani të ndjerit dhe derisa  tani i ndjeri 

ishte në gjumë, e kanë sulmuar me mjete të forta të drurit dhe metalike në kokë dhe pjesë të 

tjera të trupit dhe atë derisa kanë vërejtur se i njëjti ka ndërruar jetë, pastaj nën jastëkun e të 

ndjerit kanë marrë një revole të markës “mauser” të kal. 7.65 mm, 570 euro, një sharki dhe dy 

qitelia, andaj duke marrë parasysh edhe rrethanat tjera rënduese të konstatuara nga gjykata e 

shkallës së parë, e të njëjtat duke i vlerësuar realisht, sidomos moshën e tani të ndjerit, pra 74 

vjeçare, se ka qenë duke jetuar vetën në shtëpi dhe i pa mbrojtur, atëherë kjo gjykatë vlerëson 

se qëndrojnë pretendimet ankimore të Prokurorisë për çka edhe duke aprovuar ankesën në 

fjalë, të akuzuarit për vepër penale të grabitjes nga neni 329 par.5 lidhur me par.1 dhe lidhur 



me nenin 31 të KPRK-së, i shqiptoi dënim me burg në kohëzgjatje prej 14 (katërmbëdhjetë) 

vjet, me bindje që ky dënim është në harmoni me intensitetin e dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur, me shkallën e përgjegjësisë penale dhe të akuzuarit si dhe dënimi në fjalë duhet të 

jetë edhe në shërbim të preventivës së përgjithshme por edhe asaj të posaçme, forcimit të 

moralit të shoqërisë dhe po ashtu i njëjti është edhe në pajtueshmëri me kërkesat e qytetarëve 

dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 41 të 

KPK-së, për çka natyrisht ankesën e mbrojtësit të akuzuarit për arsye të cekura si më lartë, e 

refuzoi si të pabazuar.   

 

Gjykata e Apelit, pati parasysh edhe faktin se për veprën penale grabitja nga neni 329 

par.5 lidhur me par.1 dhe lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për të cilën është shpallur fajtor i 

akuzuari, parashihet dënim kumulativ, pra dënim me burgim dhe me gjobë, mirëpo pasi që  

gjykata e shkallës se parë të akuzuarit nuk i ka shqiptuar dënim me gjobë, kurse për këtë nuk 

bëhet fjalë fare në ankesën e prokurorisë, atëherë Gjykata e Apelit vetëm e konstatoi këtë 

shkelje të ligjit penal në dobi të akuzuarit, por pa e ndryshuar vendimin e gjykatës se shkallës 

se parë, duke u bazuar kështu në parimin “Reformatio in peius”, se aktgjykimi sa i për ketë 

sanksionit penal nuk mund të ndryshohet në dëm të akuzuarit.         

 
Nga çka u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 

403  të KPPK. 

 

   

    GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

      PAKR.nr.287/16, të dt. 31.05.2016 

 

 

 

 

Procesmbajtësja,   Anëtarët e kolegjit      Kryetari i kolegjit 

Shaqë Curri                                  Xhevdet Abazi 
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     2.Driton Muharremi 

 

 

 

 


