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NË EMËR TË POPULLIT 
 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Kolegji i përbërë nga gjyqtaret, Shqipe Qerimi 
Kryetare, Rasim Rasimi dhe Gani Zabeli anëtarë me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 
profesional Hysni Ismaili, procesmbajtës, në çështjen penale  kundër të akuzuarve B.T. 
dhe N.S. nga ..., K.e Parteshit për shkak të veprës penale Nxitja e urrejtjes, e përçarjes 
ose e mos durimit kombëtarë, racor fetar ose etnik nga neni 147 par.1 të KPRK-së, duke 
vendosur lidhur me ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan, dhe ankesës e të 
akuzuarit N.S., të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, 
P.nr.1113/15 të dt. 18.10.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 20.03.2017, 
mori këtë: 
 

A K T GJ  Y  K  I  M 
 

Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe ankesa 
e të akuzuarit N.S. kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, P.nr.1113/15 të dt. 
18.10.2016, vërtetohet. 
 

A r s y e t i m 
   

Gjykata Themelore në Gjilan, me aktgjykimin P.nr.1113/15 të dt. 18.10.2016, të 
akuzuarit B.T. dhe N.S. i ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Nxitja e urrejtjes, e 
përçarjes ose e mos durimit kombëtarë, racor fetar ose etnik nga neni 147 par.1 të 
KPRK-së dhe i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumën prej nga 600 (gjashtëqind) euro, 
të cilat dënime-gjoba, të akuzuarit detyrohen, që t’i paguajnë në afatin prej 3 (tre) 
muajve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Të akuzuarit gjobat e shënuara si më lart, duhet ti përmbushin për çdo fillim të 

muajit, në këste të barabarta duke përpjesëtuar me shumën e përgjithshme të dënimit 
me gjobë. 

 
Nëse të akuzuarit e theksuar më lartë, nuk dëshirojnë ose nuk munden t’i 

përmbushin dënimet me gjobë në shumën si më lartë, atëherë gjykata të njëjtëve 
dënimet me gjobë do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, duke ju llogaritur një ditë 
burgu me 20 (njëzet) euro.  
 

Po ashtu të akuzuarit i ka obliguar që kësaj gjykate t’ia paguajnë shpenzimet e 
procedurës penale-gjegjësisht paushallin gjyqësor në shumën prej nga 20 (njëzet) EURO, 
në afat prej 15 ditësh nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 
 
 
Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar :  
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Prokuroria Themelore në Gjilan, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penal, me propozim që ankesa të aprovohet aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, ashtu 
që të akuzuarve t’i shqiptohet një dënim më i ashpër-dënim me burg efektiv.  
 

I akuzuari N.S., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të KPPRK-së nga 
neni 383 par.1 nën par.1 lidhur me nenin 384 par.1 nën par.1.12 dhe par.2 nën par.2.2 
të KPRK-së, dhe për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal. 
      
             Prokurori i Prokurorisë së Apelit me parashtresën PPA/II nr.1620/2016, të datës 
23.12.2016, ka propozuar që të refuzohet ankesa e të akuzuarit N.S. si e pa bazuar, 
ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 
          Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoj shkresat e lëndës, vlerësoi aktgjykimin e 
ankimuar në kuptim të nenit 394 KPP-së, dhe pasi vlerësoi pretendimet në ankesë gjeti 
se :  
 

Ankesat janë të pabazuara. 
 

  Në ankesën e të akuzuarit pretendohet se aktgjykimi i ankimuar përmban 
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale neni 384 par.1 pika 1.8 dhe par 2 
pika 2.2 të KPP-së për shkak se aktgjykimi bazohet në prova të papranueshme. Gjykata 
po ashtu me rastin e vendosjes së kësaj çështje juridiko penale ka bërë shkelje të 
dispozitës së nenit 384 par 1 nën par. 1.12 dhe par. 2 nën par. 2.2 të KPRK-së, aktgjykimi 
nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370 të këtij Kodi,  dhe janë shkelur të drejtat e 
mbrojtjes, dhe kjo ka ndikuar ose ka mundur të ndikojë në marrjen e aktgjykimit të 
ligjshëm dhe të drejtë. 
 

Gjykata e Apelit gjen se pretendimet e mësipërme ankimore nuk qëndrojnë, 
ngase aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale të pretenduara e as që ka shkelje të tjera të cilat kjo gjykatë i vëren sipas detyrës 
zyrtare, e të cilat do të kushtëzonin anulimin e tij. Në arsyetimin e aktgjykimit të 
ankimuar janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike të cilat i aprovon edhe kjo 
gjykatë. Gjykata e shkallës së parë, i vënë në dukje se cilat fakte dhe për çfarë arsye i 
merre si të provuara ose si të paprovuara dhe njëkohësisht ka bërë vlerësimin e provave 
kontradiktore. Nga shkresat e lëndës dhe aktgjykimi i ankimuar rezulton se gjykata i ka 
administruar të gjitha provat veç e veç dhe në lidhmëni me provat tjera dhe ka bërë 
vlerësimin e të gjitha provave gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në bazë të tyre ka paraqitur 
edhe përfundimet e veta të cilat si të drejta i vlerëson edhe kjo gjykatë. Nga kjo që u tha 
më lartë rezulton se pretendimi ankimor është i pabazuar. Pretendimi ankimor se është 
shkelur edhe e drejta në mbrojtës e cila ka mundur të ndikoj në marrjen e aktgjykimit të 
drejt, nuk qëndron sepse nga shkresat e lëndës-procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i dt. 
18.10.2016 - rezulton se të akuzuarit kanë qenë të njoftuar se në seancën e tyre kanë 
mundësi të mbrohen vetë, por se që akuzuarit kanë mundësi që të caktojnë edhe 
mbrojtës sipas zgjedhjes së tyre. Nga procesverbali rezulton se të pandehurit kanë 
deklaruar se mbrojtjen do ta paraqesin vetë pa mbrojtës, andaj pretendimi ankimor në 
këtë drejtim është i pabazuar sepse gjykata ka vepruar konform dispozitave ligjore. 
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Ndërsa duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për sanksionin penal në  
ankesën e Prokurorit theksohet se dënimi i shqiptuar të akuzuarve nga gjykata e shkallës 
së parë nuk është në proporcion me peshën e veprës penale dhe me përgjegjësin e të 
akuzuarve , sepse gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar rrethanat lehtësuese por nuk i 
ka vlerësuar sa duhet rrethanat rënduese me rastin e shqiptimit të dënimit, sepse po ti 
merrte për bazë edhe rrethanat rënduese ndaj të akuzuarve do të shqiptonte një dënim 
më të lartë me të cilin do të arrihej qëllimi i dënimit. Ndërsa në ankesën e të akuzuarit 
Nenad Stojkoviç përkitazi me dënimin nuk është arsyetuar vendimi për dënimin andaj 
kolegji i kësaj gjykate ,e vlerësoi sipas detyrës zyrtare dhe gjeti se gjykata e shkallës së 
parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ndaj të akuzuarve në mënyrë 
të drejtë dhe të ligjshme i ka vlerësuar të gjitha rrethanat që ndikojnë në masën e 
dënimit.   
 
         Gjykata e shkallës së parë drejtë i ka konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat të 
cilat ndikojnë në  llojin dhe lartësisë e dënimit të parapara me nenin 73 të KPRK-së. 
Kështu, si rrethana lehtësuese për të akuzuarit mori për bazë faktin se të akuzuarit e 
kanë pranuar fajësinë, se kanë qenë të moshës relativisht të re , janë penduar për 
veprimet e kryera si dhe i kanë premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryejnë 
vepra të këtilla  penale, ndërsa si rrethana rënduese për të njëjtit të merr parasysh 
shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale.          
Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pretendimi i Prokurorit për një dënim me të ashpër dhe 
i të akuzuarit për një dënim më të butë janë të pabazuara. 
 
        Vlerësimin e këtillë të rrethanave relevante për matjen e dënimit si të ligjshëm e 
pranon edhe kjo gjykatë, e duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e rastit të cilat i ka 
konstatuar gjykata e shkallës së parë, rrethanat e rastit konkret e posaçërisht duke ia 
marrë për bazë edhe pranimin e fajësisë, nga ana e të akuzuarve, e meqë  në ankesën e 
Prokurorit nuk theksohet ndonjë rrethanë konkrete rënduese që kishte me ndikuar në 
ashpërsimin e dënimit, kurse vlerësimin e vendimit përkitazi me dënimin për të 
akuzuarin kolegji e bëri sipas detyrës zyrtare , kjo Gjykatë vlerëson se dënimi i shqiptuar 
ndaj të akuzuarve nga ana e gjykatës së shkallës së parë është në harmoni me 
intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur dhe shkallën e 
përgjegjësisë penale të akuzuarve si ekzekutor dhe se me këtë dënim do të arrihet 
qëllimi i ndëshkimit i parashikuar me dispozitën e nenit 41 të KPRK-së,  
       

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPK-së, u vendos si në dispozitiv 
të këtij aktgjykimi. 
 

                                   GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
                                 PA1.nr.1588/16, më dt. 20.03.2017 
              

Procesmbajtësi, 
 Hysni Isamili                                Anëtarët e kolegjit                                   Kryetari i kolegjit                              
 
                                                         1. Rasim Rasimi                                           Shqipe Qerimi 
                                                
                                                         2. Gani Zabeli 
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