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 PAKR.nr.445/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

përbërë nga gjyqtarët Tonka Berishaj kryetare, Have Haliti dhe Burim Ademi, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Kimete Veseli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit A.B. nga fshati ..., Komuna e Gjakovës për shkak të veprës penale lëndim i rëndë 

trupor nga neni 186 par.3 lidhur me par.1 nënpar.1.1. të KPRK-së, duke vendosur në lidhje 

me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Gjakovë, PKR.nr.68/2018 të dt. 24.07.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë,  27.09.2019,mori këtë: 

 

                                                     A K T G J Y K I M 

 

Refuzohet si e pa bazuar, ankesa e Prokurorisë Themelore DKR në Gjakovë, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore DRK në Gjakovë, PKR.nr.68/2018 i datës dt. 24.07.2019, 

vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

 

      Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Gjakovë, PKR.nr.68/2018 të dt. 

24.07.2019, të akuzuarin A.B. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale lëndim i rëndë 

trupor nga neni 186 par.3 lidhur me par.1 nënpar.1.1. të KPK, dhe e ka gjykuar me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 6 muajve, i cili dënim me kërkesën e të akuzuarit i zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shumën prej 3000 euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar ta 

paguaj në afatin prej 1 muaj nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i akuzuari 

nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë dënimin me gjobë, i njëjti do ta vuaj dënimin e 

shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajve. Është obliguar i akuzuari të paguajë 

shpenzimet procedurale në shumë prej 25 euro, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 25 

euro, si dhe shumën prej 50 euro në emër të kompensimit të viktimave të krimit, të cilën 

shumë duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. Është 

konfiskuar lopata si objekt i kryerjes së veprës penale, e cila pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit do të shkatërrohet. Pala e dëmtuar udhëzohet që kërkesën pasurore juridike të 

realizoj në kontest civil.   
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     Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

      Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe 

vendimit mbi dënimin, me propozim që të aprovohet ankesa, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të 

prishet dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe rivendosje.  

    Përgjigje në ankesën e Prokurorit ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit A.B. av. A.M., me 

propozim që të refuzohet ankesa e Prokurorisë, si e pabazuar.  

      Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.416/19 të dt.03.09.2019, ka propozuar që 

të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe 

çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje, ndërsa të refuzohet përgjigja në ankesë e 

mbrojtësit të akuzuarit A.B. av. A.M. si e pabazuar.  

      Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, për shkak se kemi të bëjmë me aktgjykimin e 

ankimuar në të cilën i akuzuari është dënuar me gjobë, palët nuk janë njoftuar për seancën e 

kolegjit. 

      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 e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, të refuzohet si e pa bazuar . 

Gjykata e Apelit duke pasur parasysh se aktgjykimi i shkallës se parë, nuk  ankimohet 

për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, të njëjtin e shqyrtoi sipas 

detyrës zyrtare konform nenit 394 të KPPK-së, dhe konstatoi se aktgjykimi i ankimuar nuk 

përmban shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe as shkelje të ligjit penal 

në dëm të  akuzuarit, të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij. 

Por ashtu, as gjendja fakteve nuk ka qenë objekt vlerësimi nga kjo gjykatë, se mbi 

këtë bazë nuk kemi ankesë nga palët në procedure, prandaj aktgjykimin e ankimuar kjo 

gjykatë e vlerësoj vetëm në drejtim të pretendimeve ankimore, përkitazi me shkeljen e ligjit 

penal në dobi të akuzuarit dhe vendimit mbi dënimin.  

          Prokuroria pretendon se me aktgjykimin e ankimuar është shkelur ligji penal në favor  

të akuzuarit duke i shqiptuar dënim nën minimumin e paraparë ligjor për atë vepër penale dhe 

pa i aplikuar dispozitat ligjore për zbutjen e dënimit, për shqiptimin e dënimit nën 

minimumin e paraparë me ligj për atë vepër penale.  

        Sipas vlerësimit të Gjykatës se Apelit, gjykata e shkallës së parë drejtë i ka vlerësuar 

rrethanat lehtësuese kur të akuzuarit i ka shqiptuar dënim nën minimumin ligjor për këtë 

vepër penale, por nuk i ka cekur dispozitat ligjore me të cilat parashihen ato rrethana, si dhe 

nuk i ka konstatuar se cilat i ka marrë si rrethana posaçërisht lehtësuese me rastin e zbutjes se 

dënimit, por kjo gjykatë duke u bazuar në rrethanat lehtësuese që i ka pasur parasysh gjykata 

e shkallës së parë, konform nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, vlerëson se nuk është shkelur ligji 
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penal në dobi të akuzuarit, sepse janë cekur të gjitha rrethanat lehtësuese, që kanë ndikuar që 

të akuzuarit ti shqiptohet dënimi nën minimumin e dënimit të paraparë për atë vepër penale. 

Prokuroria në ankesën iu referohet rrethanave lehtësuese dhe rënduese të cilat i ka 

pasur parasysh gjykata e shkallës së parë me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit, 

mirëpo konsideron se i është shqiptuar dënim tejet i butë duke pasur parasysh rrethanat e 

kryerjes së veprës penale, intensitetin e rrezikimit dhe dëmtimit të vlerës së mbrojtur siç është 

jeta e njeriut, pasi që i akuzuari ishte së bashku me tre persona tjerë natën kritike dhe ka pasur 

mundësi të izolojnë të dëmtuarin i cili natën kritike ishte hasur duke vjedhur, por i njëjti ka 

përdorur lopatën për ta goditur të dëmtuarin - mjet të rrezikshëm për të shkaktuar lëndim të 

rëndë trupor me të cilën e ka goditur në kokë, i cili pas goditjes dhe humb vetëdijen bie në 

toke, i akuzuari përsëri tenton ta godasë me lopatë por ndalohet nga dëshmitarët të cilët kanë 

qenë të pranishëm së bashku me te. Prokurori thekson se dënimi i shqiptuar nuk i përgjigjet 

rrezikshmërisë shoqërore dhe vlerës së mbrojtur e cila është jeta dhe liria e njeriut për të cilën 

vlerë ligji siguron mbrojtje të veçantë juridike, dënimi i shqiptuar nuk do ti ndihmoj mbrojtjes 

së kësaj vlere, se me një dënim të  tillë nuk do të arrij qëllimi i dënimit.  

Duke pasur parasysh rrethanat në të cilat është bazuar gjykata e shkallës se parë, me 

rastin e shqiptimit të dënimit, si dhe duke i vlerësuar pretendimet ankimore të prokurorisë, 

kjo gjykatë gjen se janë të pa bazuara pretendimet e prokurorisë. 

Se gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të dënimit ka pasur parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese, kështu që të akuzuarit, si rrethana lehtësuese i ka marrë për 

bazë , pendimin e të akuzuarit për kryerjen e veprës penale, moshën e re të akuzuarit, kohën 

kur ka ndodhur vepra penale ora 2.30 pas mes nate, se i akuzuari nuk ka pasur për qëllim të 

sulmoj të dëmtuarin apo të lëndoj, por qëllimi i tij ka qenë të parandaloj sulmin ndaj shokut të 

tij, kurse rrethana  rëndues ka marrë natyrën e lëndimeve që i ka pësuar i dëmtuari.  

Kjo gjykatë gjënë se, gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të dënimit ka 

pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese që kanë ndikuar në llojin dhe 

lartësinë e dënimit, e si rrethana lehtësuese ka marrë parasysh, pendimin e të akuzuarit për 

kryerjen e veprës penale, moshën e re të akuzuarit, kohën kur ka ndodhur vepra penale ora 

2.30 pas mes nate, se i akuzuari nuk ka pasur për qëllim të sulmoj të dëmtuarin apo të lëndoj, 

por qëllimi i tij ka qenë të parandaloj sulmin ndaj shokut të tij, të gjitha këto rrethana i 

aprovon edhe kjo gjykatë, por gjykata e shkallës se pare duke i pasur parasysh të gjitha këto 

rrethana lehtësuese nuk i ka cekur dispozitat për zbutjen e dënimit dhe i ka shqiptuar dënim 

nën minimumin e paraparë me ligj, ndërsa Prokuroria në ankesë nuk thekson rrethana 

konkrete rënduese të cilat kishin me ndikuar në ashpërsimin e dënimit, përveç atyre që janë 

vlerësuar nga gjykata e shkallës së pare, si natyrën e lëndimeve që i ka pësuar i dëmtuari, e që 

është element i veprës penale. Kjo gjykatë i aprovon rrethanat lehtësuese që ka pasur 

parasysh gjykata e shkallës se parë me rastin e caktimit të dënimit, si vetëdijesimin e të 

akuzuarit me vetë faktin se i ka pranuar veprime e tij inkrimininuese dhe është penduar për 

këtë vepër penale, andaj gjënë se, ka bazë për zbutjen e dënimit sipas nenit konform nenit 73 

dhe 74 të KPRK-së , duke marrë si rrethanë posaçërisht lehtësuese kohën kur është kryer 

vepra penale, i akuzuari nuk ka pasur dashje por ka vepruar kur e ka parë shokun duke u 
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kacafytur me të dëmtuarin  për të mbrojtur shokun e tij, se i dëmtuari kishte hyrë për të 

vjedhur dhe kishte sulmuar me kaçavidë shokun e të akuzuarit, se i akuzuari është i moshës 

se re dhe është penduar, kontributin e të dëmtuarit  në këtë rast, se i dëmtuari ishte dënuar me 

një vit dënim me burgim për vepra penale të vjedhjes, andaj konsideron se dënimi i shqiptuar 

të akuzuarit, është në proporcion me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale për 

të cilën është shpallur fajtor i akuzuari si dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. 

Vlerësimet e këtilla të gjykatës se shkallës se parë i pranon edhe kjo gjykatë, se dënimi i 

shqiptuar është në funksion të parandalimit të kryesve nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen, të bëj rehabilitimin e tyre dhe të ndikoj edhe në personat tjerë që mos të kryejnë 

vepra penale, me të cilin dënim ndaj të akuzuarve do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në 

nenin  41 të KPRK.    

          Nga çka u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 401 

të KPPK- së.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 445/2019 datë 27.09.2019 

Procesmbajtëse,                          Anëtarët e kolegjit,                             Kryetare e kolegjit, 

Kimete Veseli                           Have Haliti                                   Tonka Berishaj 

                                                          _____________ 

                                                          Burim Ademi  

                                                         _____________                                                                    


