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NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për krime të rënda, në kolegjin e përbërë 

nga gjyqtarët: Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Fillim Skoro, anëtarë, 

me bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajçi si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit T.M. nga fsh. .., Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, 

dhe veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 nën par. 1.4 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas ankesës së mbrojtësit të akuzuarit të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan, PKR.nr.230/18 të datës 17.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datë. 18. Dhjetor të vitit 2019 mori këtë: 

 

               

 A K T GJ Y K I M 
 

 

  REFUZOHET si e pabazuar, ankesa e mbrojtësit të akuzuarit T.M., ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore – DKR në Gjilan, PKR.nr.230/18 të datës 17.09.2019, 

VËRTETOHET. 

 

                                    

 A r s y e t i m 

 
 

Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore – DKR në Gjilan, PKR.nr.230/18 të 

datës 17.09.2019, i akuzuari T.M. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të 

KPRK-së, për të cilën i është shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) €, e të 
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cilën gjobë është i obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, e nëse dënimi me të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata të njëjtin do ta 

ndryshojë në dënim me burgim ashtu që për çdo 20 (njëzet) €, të gjobës do t’i llogaritet 1 (një) 

ditë burgim si dhe për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 nën par. 1.4 të 

KPRK-së, për të cilën i është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) 

ditë, e në të cilin dënim me burgim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 

18.11.2017 deri më datën 14.02.2018. 

 

 

I akuzuari është obliguar që të paguajë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 

€, si dhe shpenzimet për ekspertizën mjeko-ligjore në shumë prej 150 €, e të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

I dëmtuari N.A., për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike është udhëzuar në kontest 

civil.  

 

  

  Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesa ka ushtruar: 

 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit T.M. av. A.T. nga Gjilani, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës aktgjykimin e 

atakuar të Gjykatës Themelore në Gjilan, ta ndryshojë dhe të akuzuarin në mungesë të provave 

ta lirojë për veprat penale për të cilat per te cilat eshte shpallur fajtor nga gjykata e shkalles se 

pare.  

 

Prokurori i Apelit i Kosovës, duke u skjaruar përkitazi me ankesën e mbrojtësit të 

akuzuarit T.M., me shkresën e vet PPA/I.nr.552/19 të datës 21.11.2019, ka propozuar që 

Gjykata e Apelit e Kosovës ankesën e mbrojtësit të akuzuarit ta refuzojë si të pabazuar dhe 

aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, ta vërtetojë.  

 

 Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës mbajti seancën konform nenit 390 par.1 

të KPPRK-së, në të cilën prezantuan i akuzuari T.M. si dhe mbrojtësi i tij- avokati A.T., ndërsa 

munguan Prokurori i Apelit i Kosovës,dhe  i dëmtuari N.A. për të cilët ekziston konstatimi se 

adresa e tij eshte jo e plote andaj konsiderohet se  i njëjti eshte  është njoftuar në mënyrë të 

rregullt . Andaj, seanca e kolegjit u mbajt në pajtim me nenin 390 par.4 të KPPRK-së. I 

akuzuari dhe mbrojtësi i tij mbetën në tërësi mbeti pranë pretendimeve ankimore të ushtruara 

me shkrim duke propozuar që të njejtat të aprovohen si të bazuara.    

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, konform nenit 394 par.1 të KPPK-së shqyrtoi shkresat e 

lëndës, vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë dhe të mbrojtëses së të akuzuarit dhe gjeti se: 

 

 

- Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit nuk është e bazuar.  
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Edhe pse aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së parë, nuk është atakuar për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale Gjykata e Apelit, të njëjtin 

e vlerësoi edhe në këtë aspekt dhe konstatoi se i njëjti nuk është i përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, e të cilat kjo gjykatë i konstaton sipas detyrës 

zyrtare, e gjithashtu, në rastin konkret drejtë është aplikuar edhe ligji penal. 

 

Lidhur me bazën ankimore vërtetimi jo i plotë dhe i gabuar i gjendjes faktike në 

ankesën e mbrojtësit të akuzuarit T.M., pretendohet se gjykata e shkallës së parë, gabimisht e 

ka vërtetuar gjendjen faktike kur të akuzuarin e ka shpallur fajtor duke u bazuar në deklaratën 

e të dëmtuarit N.A., dhe dëshmitarit V.K., ngase, nga ekspertiza mjeko ligjore nga Dr. N.U., 

është vërtetuar se lëndimet të dëmtuarit  janë shkaktuar nga sëpata me të cilën të dëmtuarit i ka 

shkaktuar lëndime në kokë me sëpatë i mituri-djali i të akuzuarit T., e i cili edhe është gjykuar 

sipas lëndës PM.nr.155/17. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet e mësipërme ankimore 

të mbrojtësit të akuzuarit T.M., lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

nuk qëndrojnë ngase provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor vërtetojnë të kundërtën. 

Nga deklarata e të dëmtuarit N.A., është vërtetuar se në ditën kritike i akuzuari i është ofruar 

të dëmtuarit derisa ka qenë ky duke shkuar tek vetura e tij, dhe me revole në dorë  pasi që i 

është drejtuar me fjalët “a e din me kënd i ke shti fjalët” e ka goditur në kokë me kondak të 

revoles, ndërsa, djali i të pandehurit i moshës së mitur, gjithashtu, e ka goditur në kokë me 

pjesën e mprehtë të sopatës dhe atë për shkak të një mosmarrëveshje në mes tyre dy vite më 

parë për shkak të garave të qenve.  

 

Kjo gjendje faktike është vërtetuar edhe në bazë të deklaratës së dëshmitarit V. K., i 

cili ka qenë prezent në momentin kur të dëmtuarit i është shkaktuar lëndimi e i cili ka deklaruar 

se këtë lëndim të dëmtuarit i ka shkaktuar i akuzuari T., me kondak të revoles në kokë, e më 

pastaj, djalit të pandehurit e ka goditur me sopatë dhe për një moment kanë ndërhyre 

pjesëmarrësit e tjerë për t’i ndarë dhe e kanë marrë N. e kanë dërguar në Spitalin Regjional të 

Gjilanit.  

 

Gjithashtu, nga raporti i ekspertit mjeko ligjor Dr. N.U., është vërtetuar se të dëmtuarit 

i është shkaktuar lëndim trupor edhe me sopatë edhe me dorëz të revoles e këtë konstatim e ka 

bërë në bazë të ekzaminimit të dokumentacionit mjekësor, duke konstatuar se me rastin e 

shkaktimit të lëndimit të dëmtuarit janë përdorur dy lloje mjete mekanike në të njëjtin vend në 

trupin e të dëmtuarit, respektivisht në kokën e tij. 

 

Nga këto prova të administruara gjendjen faktike të vërtetuar nga Gjykata Themelore 

në Gjilan, e aprovon edhe Gjykata e Apelit, si të drejtë dhe të plotë duke konstatuar se 

pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit se i akuzuari nuk ka pasur armë me vete e as 

që e ka goditur të dëmtuarin nuk janë të bazuara, ngase, janë në kundërshtim me provat e 

administruara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, të cekura më lartë.  

 

Gjykata ka vërtetuar se tek i akuzuari ka ekzistuar dashja që t’i shkaktojë lëndime 

trupore të dëmtuarit e që nga ekspertiza mjeko-ligjore është vërtetuar se të njëjtit i është 

shkaktuar lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 nën par. 1.4 të KPRK-së.  
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 Edhe pse mbrojtësi i të akuzuarit me ankesë nuk e atakon vendimin mbi sanksionin 

penal Gjykata e Apelit, e vlerësoi edhe këtë dhe gjeti se dënimi i shqiptuar me gjobë në shumë 

prej 500 €, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, dhe dënimi i shqiptuar me burgim në 

kohëzgjatje prej 90 ditësh, për veprën penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 nën par. 

1.4 të KPRK-së, janë të drejta dhe të ligjshme dhe në përpjesëtim me peshën e veprave penale 

të kryera dhe përgjegjësin penale të kryesit dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i 

dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së. 

 

 

        Nga arsyet e cekura më lartë, e në bazë të nenit 401 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

                            

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

           PAKR.nr.594/19 më 18.12.2019 

 

 

 

 

 

       Procesmbajtëse,             Anëtarët e kolegjit ,                        Kryetar i kolegjit, 

       Leonita Lajçi                             Abdullah Ahmeti                            Xhevdet Abazi  

        ______________                       ________________                        ________________ 

 

               Fillim Skoro  

                              

                         ________________ 

 

 

 


