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 PAKR.nr.407/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Abdullah Ahmeti, 

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

L.A. për shkak të veprave penale Lëndim i rëndë trupor nga neni 154 par.2 pika 1 lidhur me par.1 

të KPK-së dhe veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 366 par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë si dhe përgjigjen në ankesë të mbrojtësit të akuzuarit L.A., av. Nexhmedin Sejdiu, të 

paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.46/2020 të dt. 20.10.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të 

KPPK, me datë 24.02.2021 mori këtë:               

A K T GJ Y K I M 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.46/2020 të dt. 

20.10.2020, VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

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

46/20 të dt. 20.10.2020, të akuzuarin L.A. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Lëndim 

i rëndë trupor nga neni 154 par.2 pika 1 lidhur me par.1 të KPK-së dhe për shkak të veprës penale 

Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 par.1 të KPRK-

së, ashtu që për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimi, i ka përcaktuar dënim 

burgu në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, të cilin dënim do ta vuajë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ku do ti llogaritet edhe koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak 

nga dt.11.12.2019 deri me dt.04.07.2020, gjegjësisht 7 muaj,  ndërsa për veprën penale si në pikën 

II të dispozitivit të aktgjykimit, i ka përcaktuar dënim me gjobë në shumë prej 500 € (pesëqind 

euro), të cilën shumë i akuzuari është obliguar ta paguajë në xhirollogarinë e gjykatës, në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet konform nenit 43 par.3 të KPRK-së, i njëjti do të zëvendësohet me dënim 

me burg, duke iu llogaritur çdo 20 € (njëzet euro) me 1 (një) ditë burgim.  

Është udhëzuar i dëmtuari G.I., që kërkesën pasurore juridike ta realizojë në kontest të rregullt 

civil. 
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Është obliguar i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor, gjykatës të ia kompensojë shumën 

prej 100 € (njëqind euro), si dhe në emër të shpenzimeve të procedurës penale shumën prej 50 € 

(pesëdhjetë euro), në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

Prokuroria Themelore në Prishtinë për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që 

të aprovohet ankesa, ashtu që aktgjykimi të ndryshohet dhe të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më 

i lartë. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit L.A. av. Nexhmedin Sejdiu me propozim 

që ankesa të aprovohet si e bazuar, ndërsa aktgjykimi të ndryshohet në favor të akuzuarit, apo në 

variantin më pak të favorshëm ta vërtetojë.  

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I.nr.398/20 të dt.20.11.2020, ka propozuar që aprovohet 

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

t’i shqiptohet dënim më i lartë, se sa me aktgjykimin e ankimuar.  

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

ishin të pranishëm Prokurori i Prokurorisë së Apelit dhe i dëmtuari G.I. edhe pse të njoftuar me 

rregull për kohën e mbajtjes së seancës, andaj seanca u mbajt konform nenit 390 par.4 të KPPRK-

së. Ndërsa, të pranishëm ishin i akuzuari L.A. dhe mbrojtësi i tij av. Nexhmedin Sejdiu.  

 

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 së bashku me shkresat tjera të 

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

Ankesa është e pabazuar.  

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

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

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

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të 

kishin kushtëzuar prishjen e tij. Ndërsa, gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj 

gjykate, pasi që nuk kishte ankesë në këtë drejtim, prandaj Gjykata e Apelit aktgjykimin e 

ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve tjera ankimore. 

Vendimi mbi dënimin  

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

konstaton se pretendimet ankimore nuk qëndrojnë.  
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Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë pretendohet se gjykata e shkallës së parë me 

rastin e matjes dhe shqiptimi të sanksionit penal, i njëjti është shumë i butë dhe nuk është adekuat 

me peshën e veprave penale, përgjegjësinë penale të akuzuarit dhe rrezikshmërinë shoqërore. 

Sipas ankesës, nuk janë vlerësuar drejtë rrethanat që ndikojnë në matjen e dënimit, duke u 

vlerësuar vetëm ato lehtësuese, e që edhe përkundër faktit se ka kaluar një kohë e gjatë që nga 

koha e kryerjes së veprës penale, dënimi i shqiptuar duhet të jetë më i lartë, sepse i dëmtuari ka 

pësuar lëndim të rëndë trupor në vendin e tij të punës, e që i njëjti me asnjë veprim nuk ka nxitur 

apo provokuar veprimin e të akuzuarit. Andaj, prokuroria thekson se duke marrë parasysh 

rrezikshmërinë e veprave penale, mënyra dhe rrethanat e kryerjes dënimi i shqiptuar nuk e arrin 

qëllimin e paraparë me ligj.  

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat e parapara me nenin 69 të KPRK-së,  ku si rrethana rënduese ka gjetur shkallën e 

lartë të dashjes, pasi që i akuzuari me vetëdije të plotë ka dashur që të kryhet vepra penale, me 

përdorim të armës, pastaj rrethanat e kryerjes sepse i dëmtuari ka qenë i pambrojtur dhe i pa 

përgatitur për një sulm të tillë, ndërsa i akuzuari ka poseduar armë me vete për ta kryer këtë vepër, 

intensitetin e rrezikimit apo dëmtimi të vlerës së mbrojtur, sepse me veprimet e të akuzuarit janë 

rrezikuar integriteti trupor dhe jeta e të dëmtuarit si vlera themelore të mbrojtura, ndërsa si 

rrethana lehtësuese ka gjetur ato personale dhe karakterin e të akuzuarit, shkaktimi i kësaj vepre 

e ka lënduar edhe vet të akuzuarin, falja e kërkuar ndaj palës së dëmtuar, mosha e re e personit të 

dënuar në kohën e kryerjes së veprës penale dhe sjellja korrekte në gjykatë dhe me organet e 

drejtësisë.  

Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë e aprovon edhe Gjykata e 

Apelit, e cila vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit, marr parasysh edhe kohën që ka 

kaluar nga kryerja e veprës penale, faktin se  nuk ka të dhëna se i akuzuari prej asaj kohe të ketë 

kryer ndonjë vepër tjetër penale, si thekson mbrojtësi i të akuzuarit në përgjigjen e tij në ankesën 

e prokurorit, është në përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale 

të saj 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 38 të KPRK-së. Për shqiptim 

të një dënimi më të lartë, siç propozon Prokuroria, nuk janë plotësuar kushtet ligjore, e aq më parë 

kur nuk theksohen rrethana të reja të pavlerësuara nga gjykata e shkallës së parë apo të atilla 

vendimtare të cilat do të arsyetonin dënim më të lartë.   

Gjykata e Apelit pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit të paraqitura në përgjigjen e tij në ankesën 

e prokurorit lidhur se i akuzuari nuk e ka dasht kryerjen e veprës penale dhe se në rastin konkret 

nuk është plotësuar elementi subjektiv i veprës penale për të cilën është shpallë fajtor, janë të 

pabazuara, sepse mbrojtësi i të akuzuarit fare nuk e kishte kundërshtuar aktgjykimin e ankimuar, 

ndërsa kjo Gjykatë aktgjykimin e ankimuar nga prokurori për shkak të vendimit për dënim e 

shqyrtoi detyrimisht në kuptim të nenit 394 par. 1 të KPPK dhe, si u tha edhe më lartë,  gjeti se 
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nuk ishte i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as me shkelje të 

ligjit penal në dëm të akuzuarit. 

Nga arsyet e cekura si më lartë ankesa u refuzua si e pabazuar.  

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 407/2020 datë 24.02.2021 

Procesmbajtëse,                           Anëtarët e kolegjit,                                     Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                          Tonka Berishaj                                           Xhevdet Abazi                

_______________                      ________________                                      _________________  

                                                      Abdullah Ahmeti  

                                                     ________________                                                                  


