
 

1 

 

 

 

PA1.nr.1107/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                               

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal të 

përbërë nga gjyqtarët Shqipe Qerimi, kryetare e kolegjit, Afrim Shala dhe Ferit Osmani, 

anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bujar Ahmeti, si 

procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të pandehurve E.G. nga fshati ..., Komuna e 

Ferizajt dhe E.E. nga Ferizaj, secili veç e veç për shkak të veprës penale sulmi ndaj 

personit zyrtar nga neni 402 paragrafi 4 lidhur me paragrafët 2 dhe 1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore 

në Ferizaj, PP/II/nr.905/2020, të datës 13 tetor 2020 dhe ankesave të mbrojtësve të të 

pandehurve, avokatëve Kemajl Ademaj dhe Fitim Shabani, të paraqitura kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm, 

P.nr.629/2020, të datës 29 shtator 2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 15 

dhjetor 2020, mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M  

 

Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, NDRYSHOHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, P.nr.629/2020, i datës 29 shtator 2020 

(aktgjykimi i ankimuar), vetëm sa i përket vendimit lidhur me shqiptimin e dënimeve, 

ashtu që kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, të pandehurve E.G. dhe E.E., për 

shkak të veprave penale për të cilat janë shpallur fajtor, secilit veç e veç ju shqipton dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej nga 1 (një) vit, të cilat dënime të pandehurit do t’i mbajnë 

pasi që ky aktgjykim të bëhet i formë së prerë. 

Në pjesët tjera, aktgjykimi i ankimuar mbetet i pandryshuar, ndërsa ankesat e mbrojtësve 

të të pandehurve, avokatëve Kemajl Ademaj dhe Fitim Shabani, refuzohen si të pabazuara.  

 

A r s y e t i m  

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin e lartcekur, përkatësisht me aktgjykimin e 

ankimuar, të pandehurit E.G. dhe E.E. i ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale sulmi 
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ndaj personit zyrtar nga neni 402 paragrafi 4 lidhur me paragrafët 2 dhe 1 të KPRK dhe 

ndaj të njëjtëve, secilit veç e veç, është shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7 

(shtatë) muajve, të cilat dënime do të ekzekutohen nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i 

formës së prerë. 

Në dënimin e shqiptuar të pandehurve E.G. dhe E.E. do t’iu llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim nga data 14 gusht 2020 deri më datën 11 shtator 2020. 

Janë detyruar të pandehurit E.G. dhe E.E., secili veç e veç, që në emër të shpenzimeve të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej nga 20 € (njëzet Euro) dhe në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit shumën prej nga 30 € (tridhjetë Euro), të gjitha në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën 

kërcënimin e përmbarimit.  

I dëmtuari Ç.K., zyrtar policor në Stacionin Policor në Ferizaj, me numër ID 10383, për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të rregullt civil.  

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë kanë paraqitur:  

- Prokuroria Themelore në Ferizaj, për shkak të vendimit mbi dënimin, duke i propozuar 

Gjykatës së Apelit të Kosovës që ta aprovoj ankesën në tërësi, ndërsa ta ndryshoj 

aktgjykimin e ankimuar dhe ndaj të pandehurve të shqiptoj dënim me burgim efektiv më 

të gjatë; 

- Mbrojtësi i të pandehurit E.G., avokati Kemajl Ademaj, për shkak të vendimit mbi 

dënimin, duke i propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ta aprovoj ankesën si të 

bazuar, ndërsa të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe ndaj të pandehurit të shqiptohet 

një dënim më i ulët, i zëvendësuar në dënim me të holla ose dënim alternativ, si dhe  

- Mbrojtësi i të pandehurit E.E., avokati Fitim Shabani, për shkak të vendimit mbi 

dënimin, duke i propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që aktgjykimin e ankimuar ta 

ndryshoj, ashtu që ndaj të pandehurit të shqiptoj një dënim më të butë dhe pas zbutjes të 

njëjtin t’ia zëvendësoj në kuptim të nenit 44 të KPRK.  

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.1120/2020, të datës 17 nëntor 

2020, ka propozuar që  të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj, ashtu që të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe ndaj të pandehurve të shqiptohet 

një dënim më i lartë me burgim, ndërsa të refuzohen si të pabazuara ankesat e mbrojtësve 

të të pandehurve.  

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj theksohet se me dënimet e shqiptuara nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë, nuk përmbushen kërkesat ligjore nga neni 41 paragrafi 

1 të KPRK, pasi që me dënimin e shqiptuar nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit, qoftë te 

kryesi i veprës penale, po ashtu edhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprës 

penale. Gjithashtu, me dënimet e shqiptuara nuk mund të shprehet gjykimi shoqëror për 
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veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, sidomos 

respektimin e udhëzimeve për parandalimin e përhapjes së pandemisë. Në anën tjetër, 

edhe dënimet e shqiptuara janë të buta edhe për faktin se në këtë rast të dëmtuar janë 

personat zyrtar-policët, detyrë e të cilëve ka qenë që të kujdesen që qytetarët t’i 

respektojnë rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së 

Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid-19, të cilat masa dhe 

rekomandime të pandehurit jo vetëm që nuk i kanë respektuar, por kur një gjë e tillë ju 

është kërkuar nga ana e zyrtarëve policor, të pandehurit i kanë sulmuar zyrtarët policor. 

Duke u bazuar në këto që u theksuan më lart, Prokuroria Themelore në Ferizaj ka 

vlerësuar se ndaj të pandehurve duhet të shqiptohen dënime me burgim efektiv më të 

gjatë. 

Në ankesën e mbrojtësit të të pandehurit E.G., avokatit Kemajl Ademaj theksohet se me 

rastin e matjes së dënimit, gjykata e shkallës së parë është bazuar në dispozitat e zbutjes së 

dënimit, megjithatë duke pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese të rastit konkret, 

atëherë është dashur që ndaj të pandehurit të shqiptohet një dënim më i butë, madje edhe 

në kufirin e zbutjes së përcaktuar në nenin 72, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.5. të KPRK, e 

cila dispozitë ligjore nuk është marrë për bazë. Duke pasur parasysh se për veprën për të 

cilën është shpallur fajtor i pandehuri është paraparë dënimi në burgim prej 1 (një) viti, 

atëherë gjykata ka mundur ta zbusë dënimin me burgim deri në 3 (tre) muaj, mandej një 

dënim të tillë ta zëvendësoj në dënim me të holla apo edhe ndonjë dënim tjetër alternativ, 

siç janë dënimi i kushtëzuar apo urdhri për punë në dobi të përgjithshme. Sikur të bëhej 

një vlerësim i drejtë i të gjitha rrethanave të rastit konkret, duke pasur parasysh edhe 

personalitetin e  të pandehurit, sidomos sjelljet e tij para dhe pas kryerjes së veprës penale, 

rrethanat e tjera personale dhe familjare, se i njëjti e ka pranuar fajësinë, atëherë sigurisht 

se ndaj të pandehurit do të duhej të shqiptohej një dënim dukshëm më i  ulët se sa dënimi i 

shqiptuar, dënim me kusht apo ndonjë dënim alternativ tjetër, sic është theksuar më lart.  

Në ankesën e mbrojtësit të të pandehurit E.E., avokatit Fitim Shabani theksohet se gjykata 

e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimit nuk i ka marrë fare për bazë rrethanat 

lehtësuese, edhe pse të njëjtat i ka potencuar në aktgjykimin e ankimuar, duke pasur 

parasysh pendimin e thellë të të pandehurit, pranimin e fajësisë, kërkim faljen publike dhe 

faktin se i pandehuri më parë nuk ka rënë ndesh me ligjin. Andaj, edhe shqiptimi i ndonjë 

dënimi më të butë ndaj të pandehurit do të ishte më adekuat dhe do t’i përgjigjej qëllimit të 

dënimit. Duke u bazuar në këto që u theksuan, mbrojtësi i të pandehurit i ka propozuar 

Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart.  

Gjykata e Apelit e Kosovës e ka caktuar dhe mbajtur seancën e kolegjit konform nenit 390 

të Kodit të Procedurës Penale (KPP), në të cilën seancë kanë marrë pjesë mbrojtësit e të 

pandehurve, avokatët Kemajl Ademaj dhe Shpetim Sadiku, sipas autorizimit zëvendësues, 

si dhe të dëmtuarit A.TH. dhe Ç.K., ndërsa në këtë seancë nuk kanë marrë pjesë palët tjera 

edhe përkundër faktit se janë njoftuar në mënyrë të rregullt. 
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I dëmtuari Ç.K. gjatë seancës së kolegjit ka deklaruar se i bashkangjitet ndjekjes penale, 

ndërsa nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike. 

I dëmtuari A.TH. gjatë seancës së kolegjit ka deklaruar se i bashkangjitet ndjekjes penale 

dhe parashtron kërkesë pasurore juridike.  

Mbrojtësi i të pandehurit E.G., avokati Kemajl Ademaj gjatë seancës së kolegjit ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë pretendimeve ankimore dhe ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Ferizaj.  

Mbrojtësi i të pandehurit E.E., sipas autorizimit zëvendësues, avokati Shpetim Sadiku 

gjatë seancës së kolegjit ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë pretendimeve ankimore të 

paraqitura në ankesën e avokatit Fitim Shabani dhe ka propozuar që të refuzohet si e 

pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Ferizaj.  

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në 

kuptim të nenit 394 paragrafi 1 të KPP, konstatoj se :  

- ankesa e Prokurorisë Themelore në Ferizaj është e bazuar, ndërsa ankesat e mbrojtësve të 

të pandehurve janë të pabazuara. 

Edhe pse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është ankimuar për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve të ligjit penal, 

megjithatë kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, duke u bazuar në nenin 394 

paragrafi 1 të KPP, sipas detyrës zyrtare e shqyrtoj aktgjykimin e ankimuar edhe në këto 

drejtime dhe konstatoj se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale e as shkelje të ligjit penal në dëm të të pandehurve E.G. 

dhe E.E..   

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës pretendimet ankimore 

të paraqitura në ankesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj janë të bazuara, ndërsa ato të 

mbrojtësve të të pandehurve janë të pabazuara. Kjo për faktin se kolegji penal i Gjykatës 

së Apelit të Kosovës konsideron se dënimet e shqiptuara ndaj të pandehurve E.G. dhe 

E.E., për shkak të veprave penale për të cilat janë shpallur fajtor janë dënime të buta, duke 

i pasur parasysh rrethanat e rastit konkret. Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimeve ndaj të pandehurve 

E.G. dhe E.E. nuk i ka vlerësuar në mënyrë të drejtë të gjitha rrethanat e rastit konkret, 

kështu që edhe mbi bazën e këtij vlerësimi jo të drejtë të të gjitha këtyre rrethanave, ndaj 

të njëjtëve janë shqiptuar dënime të buta që nuk i përgjigjen peshës së veprave penale dhe 

rrethanave nën të cilat ato janë kryer. Në këtë drejtim, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës konsideron që në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë nuk ka vepruar drejtë 

kur ka zbatuar dispozitat e zbutjes së dënimit, ku edhe me atë rast ndaj të pandehurve janë 

shqiptuar dënime me burgim nën minimumin e parashikuar me ligj, për veprat penale për 
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të cilat janë shpallur fajtor, pasi që rrethanat e rastit konkret nuk është dashur të 

vlerësohen si rrethana posaçërisht lehtësuese, duke pasur në konsideratë ekzistimin e disa 

rrethanave rënduese të cilat në një mënyrë nuk e arsyetojnë zbatimin e dispozitave të 

lartcekura ligjore. Siç rezulton edhe nga aktgjykimi i ankimuar, gjykata e shkallës së parë 

me rastin e matjes së dënimeve ndaj të pandehurve E.G. dhe E.E. si rrethana posaçërisht 

lehtësuese i ka konsideruar pranimin e fajësisë, pendimin e sinqertë dhe real për veprën 

penale të kryer, kërkim faljen publike dhe faktin se nuk rezulton që të njëjtit të jenë të 

dënuar me aktgjykime të formës së prerë. Ndërsa, si rrethana rënduese janë vlerësuar 

rrethanat në të cilat janë kryer veprat penale, pesha e veprave penale, të cilat janë kryer 

ndaj zyrtarëve policor, shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprave penale. Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës konsideron që në prezencë 

të këtyre rrethanave rënduese, por edhe të rrethanave tjera që do të theksohen më poshtë, 

gjykata e shkallës së parë nuk është dashur që të konstatoj se në rastin konkret ekzistojnë 

rrethana posaçërisht lehtësuese, mbi bazën e të cilave mandej t’ju shqiptoj dënime të 

pandehurve nën minimumin e parashikuar me ligj, në një mënyrë duke i nënvlerësuar edhe 

rrethanat e lartcekura rënduese. Përveç këtyre rrethanave të lartcekura rënduese, gjykata e 

shkallës së parë është dashur të ketë në konsideratë edhe faktin se zyrtarët policor natën 

kritike ishin në detyra zyrtare, duke realizuar Planin Operativ për Zbatimin e Masave 

kundër Pandemisë Covid-19, kurse të pandehurit përveç që nuk ishin duke i zbatuar këto 

masa, ata natën kritike edhe i kanë sulmuar të dëmtuarit në një vend publik dhe atë në 

Qendrën Tregtare “V...” në Ferizaj, kur dihet që zbatimi i planeve të këtilla është në 

interes të shëndetit të përgjithshëm të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nga 

shkresat e lëndës rezulton se të pandehurit në vend se t’i respektojnë këto masa me qëllim 

të mbrojtjes së shëndetit të tyre dhe të qytetarëve të tjerë, ata pa asnjë arsye dhe me një 

këmbëngulësi të theksuar i sulmojnë zyrtarët policor të cilët ishin në krye të detyrave të 

tyre zyrtare në një vend publik, ku kishte edhe shumë qytetarë të tjerë. Andaj, duke u 

bazuar në këto që u thanë më lart, duke e pasur peshën e veprave penale, si dhe rrethanat 

tjera të rastit konkret, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës ka ardhur në 

përfundim se dënimet e shqiptuara nga gjykata e shkallës së parë ndaj të pandehurve E.G. 

dhe E.E. janë dënime të buta. Për këto arsye, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

konstaton se ndaj të pandehurve E.G. dhe E.E., secilit veç e veç duhet të shqiptohen 

dënime më të ashpra, përkatësisht ndaj secilit prej tyre duhet të shqiptohet dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej nga 1 (një) vit, sikurse është cekur në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës është i bindur se dënimet e tilla 

më të ashpra ndaj të pandehurve janë dënime të drejta, të ligjshme, në harmoni me peshën 

e veprave penale, me mënyrën, vendin dhe kohën e kryerjes së veprave penale, si dhe me 

shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurve. Gjithashtu, kolegji penal i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës pret që me dënimet e shqiptuara ndaj të pandehurve do të arrihet qëllimi 

i dënimit i parashikuar me nenin 38 të KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të 

pandehurve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale; të bëjë kompensimin e 

viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale dhe të 
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shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. Si rezultat i të gjitha këtyre që u theksuara më lart, kolegji penal i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës e ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj, 

ndërsa i ka refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të të pandehurve.   

Duke u bazuar në këto që u thanë më lart e në bazë të nenit 398 paragrafi 1, nën-paragrafi 

1.4. të KPP, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm  

PA1.nr.1107/2020, më datën 15 dhjetor 2020 

 

 

Bashkëpunëtori profesional,               Anëtarët e kolegjit:                     Kryetare e kolegjit,                                                    

          Bujar Ahmeti                                Afrim Shala                               Shqipe Qerimi 

      ________________                     _________________                   ________________ 

                                                                 Ferit Osmani 

                                                           __________________ 

 


