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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

PAKR.nr.639/2019 

 

 

         NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin penal të 

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

pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Kimete Veseli, si procesmbajtëse, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit A.I. nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës penale 

grabitje të kryer në bashkëkryerje nga neni 317 par.3 lidhur me par.1, lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së,  duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit së të akuzuarit A.I., av.M.A. nga Gjilani, 

të parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Gjilan, PKR.nr.194/2019, të 

datë 09.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390  të KPPK-së, me datë  

21.01.2020, mori këtë:  

 

  

           A K T G J Y K I M 

 

 

 

I. Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të akuzuarit A.I. dhe sipas detyrës zyrtare, ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan, 

PKR.nr.194/2019, i datës 09.12.2019, përkitazi me vendimin mbi dënimin gjobë, ashtu që 

Gjykata e Apelit, për veprën penale grabitje të kryer në bashkëkryerje nga neni 317 par.3 lidhur 

me par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për të cilën është shpallur fajtor, dënimin me burgim 

në kohëzgjatje prej 4(katër) vite, e merr si të vërtetuar, kurse i përcakton dënim me gjobë në 

shumë prej 3.000(tremijë) euro, të cilën gjobë do ta paguaj pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, në raste se dënimi me gjobë nuk realizohet, dënimi me gjobë do të ekzekutohet në 

atë mënyrë, që për çdo 20 euro të gjobës së shqiptuar do ti llogaritet një ditë burgim. 

 

 

                A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Gjilan, PKR.nr.194/2019, të datë 09.12.2019, 

i akuzuari A.I., është shpallur fajtor për veprën penale grabitje të kryer në bashkëkryerje nga 

neni 317 par.3 lidhur me par.1, lidhur me nenin 31 të KPRK, për të cilën vepër penale është 

gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 4(katër)vite, në të cilin dënim i është llogaritur 

edhe koha e qëndrimit në paraburgim nga dt.11.10.2019, gjerë në plotfuqishmërinë  e 
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aktgjykimit, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 5.000(pesëmijë) euro, i cili dënime do të 

ekzekutohen pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në afat prej 15 ditësh. 

 

Të akuzuarit i është vazhduar masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi.  

 

Është obliguar i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor, të paguaj shumën prej 20 euro, si 

dhe shumën prej 50 euro, për viktimat e krimit të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa shpenzimet e procedurës penale, do të paguhen 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës. 

 

Për realizimin e kërkesës pasurore-juridike të dëmtuarit H.V. dhe Ndërmarrja “NN” nga 

Gjilani, janë udhëzuar në kontestin civil. 

 

Ndaj të akuzuarve K.R. dhe B.M., është veçuar procedura penale.  

 

Kundër këtij aktgjykim në afat ligjor ankesë ka parashtruar: 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.I., av.M.A., për shkak shkeljeve të ligjit penal, dhe vendimit mbi 

dënimin, me propozim që Gjykata e Apelit, ta ndryshoj aktgjykimin e ankimuar, ashtu që të 

akuzuarit ti shqiptoj një dënim unik për veprën penale më të butë se ai i shqiptuar ose që të 

njëjtin aktgjykim ta prish dhe lëndën të ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rivendosje, si 

dhe t’ia ndërpresë masën e paraburgimit.  

 

Prokuroria e Apelit, me parashtresën PPA/I.nr.02/2019, të dt.09.01.2020, ka propozuar që 

ankesa e mbrojtësit të akuzuarit, të refuzohet si e pa bazuar dhe aktgjykimi i ankimuar të 

vërtetohet.  

 

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

prezantuan:  i akuzuari A.I., av.M.A., ndërsa nuk ka prezantuar Prokurori i Apelit, i dëmtuari 

H.V. dhe përfaqësuesi i pompës se benzinës “NN “,  edhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt 

për kohën e mbajtjes së seancës. 

 

Gjykata e Apelit, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e  mbrojtësit të 

akuzuarit A.I.t, av.M.A. dhe pas vlerësimit edhe të shkresave tjera në lëndë gjeti se: 

 

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është e pa bazuar. 

 

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

nuk është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit.  

 

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

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

e ka pranuar fajësinë, kryetari i trupit gjykues e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, sepse janë pajtuar me pranimin e fajësisë mbrojtësi i të akuzuarit dhe prokurori i 

shtetit, prandaj aktgjykimin e ankimuar kjo gjykatë e vlerësoj vetëm në drejtim të pretendimeve 

ankimore përkitazi me vendimin mbi dënimin. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit ka pretenduar se është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, sepse 

mbrojtjes nuk i është mundësuar të paraqes fjalën përfundimtare ku mbrojtja do ti paraqite 

rrethanat lehtësuese që do të mundësonin një dënim më të ulët për të akuzuarin. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimi i mbrojtjes se të akuzuarit janë të pa bazuar, se gjykata 

e shkallës se parë me rastin e pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit ka vepruar konform 

dispozitave të nenit 248 par. 1 dhe 4 të KPPK, sepse sipas par. 4 të këtij neni kur i akuzuari e 

pranon fajësinë në shqyrtimin fillestar, gjykata merre aktvendim mbi pranimin e fajësisë dhe 

vazhdon me shqiptimin e dënimit, kurse cakton seancën vetëm për vërtetimin e ndonjë fakti të 

veçante dhe e pezullon shqiptimit e dënimit në bashkëveprim me të akuzuarin dhe prokurorin 

e shtetit, ashtu që gjykata e shkallës se parë në këtë rast ka vepruar konformë dipsozitave ligjore 

dhe nuk ka shkelje të ligjit në këtë rast. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë ka pretenduar se gjykata e shkallës së parë, i ka konstatuar 

rrethanat lehtësuese, por ato nuk i ka vlerësuar në mënyrë të drejtë, se sikur të vlerësoheshin 

rrethanat lehtësuese drejtë, si pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit që nga momenti i dhënies 

së deklaratës në polici, pendimi i tij, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryej vepër tjetër 

penale, i ka kërkuar falje të dëmtuarit, ka bashkëpunuar gjatë gjithë procedurës me organet e 

ndjekjes, ka gjendjen e varfër ekonomike, më parë nuk ka qenë i dënuar, është i moshës 

relativisht të re, do të ndikonin që dënimi të jetë më i ulët, konsideron se dënimi është tejet i 

ashpër dhe se me një dënim me burgim dhe me gjobë më të ulët do të arrihej qëllimi.  

 
Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat që kanë ndikuar në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethanë lehtësuese për të 

akuzuarin, ka marrë pranimin e fajësisë dhe keqardhjen e shfaqur, se i njëjti pas kryerjes së 

veprës penale është penduar thellë, ka premtuar se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra të 

tilla penale, i ka kërkuar falje të dëmtuarit, ndërsa rrethanë rënduese ka marrë peshën e veprës 

penale dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore. 

 

Kjo gjykatë gjen 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,  si 

rrethanë lehtësuese gjykata e shkallës se parë ka marrë pranimi i fajësisë, pendimin e shprehur 

për kryerjen e veprës penale dhe keqardhjen e shfaqur, ka premtuar se në të ardhmen nuk do të 

përsërisë vepra të tilla penale, i ka kërkuar falje të dëmtuarit, ndërsa rrethanë rënduese ka marrë 

peshën e veprës penale dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore. Kjo gjykatë duke i pasur 

parasysh rrethanat personale të akuzuarit të cilat janë paraqitur në hyrje të aktgjykimit se ka 

gjendjen e varfër ekonomike si dhe pranimin e fajësisë, edhe pse i është shqiptuar dënim me 

burgim nën minimumin e paraparë me ligj, ia uli dënimin me gjobë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, andaj pretendimi i mbrojtëses së të akuzuarit se dënimi i shqiptuar është i ashpër 

me burgim është i pa pabazuar, se gjykata e shkallës se parë i ka shqiptuar dënim me burgim 

nën minimumin ligjor të paraparë për këtë vepër penale. Vlerësimet e këtilla të gjykatës se 

shkallës se parë i pranon edhe kjo gjykatë, se dënimi i shqiptuar është në funksion të 

parandalimit të kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të bëj rehabilitimin e tij 

dhe të ndikoj edhe në personat tjerë që mos të kryejnë vepra penale, me të cilin dënim ndaj të 

akuzuarit  do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin  41 të KPRK-së.     

 

Nga arsyet e sipër cekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 403 të 

KPPK-së. 
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        GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

          PAKR.nr.639/19, të dt.21.01.2020 

 

 

Procesmbajtëse,   Anëtarët e kolegjit,  Kryetare e kolegjit, 

Kimete Veseli                                  Tonka Berishaj 

1. Have Haliti 

 

2. Burim Ademi  

 

 

 

 

 


