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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm – kolegji i 

përbërë nga gjyqtarët: Zyhdi Haziri - kryetari i kolegjit, Ferit Osmani dhe Abdullah Ahmeti - 

anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Rrezarta Bala, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

H. C. , me vendbanim në P., për shkak të veprës penale Vetëgjyqësia nga neni 410 par. 1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së), duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të 

të akuzuarit H. C.  – av. R. M.  , të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë – Dega në Gllogoc, P.nr.200/2021, datë 05.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur 

më datë 14.02.2023, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

  Refuzohet si e pa bazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit H. C.  – av. R. M.  , ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Gllogoc, P.nr.200/2021, datë 

05.05.2022, vërtetohet. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Gllogoc, me aktgjykimin P.nr.200/2021, datë 

05.05.2022, të akuzuarin H. C.  e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Vetëgjyqësia nga 

neni 410 par. 1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) 

muajve dhe në të njëjtën kohë ka urdhëruar që ky dënim të mos ekzekutohet nëse i akuzuari në 

afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale. Është detyruar i akuzuari që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro në afat prej 15 ditë nga dita e 
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plotfuqishmërisë së ëtij aktgjykimi nën kanosjen e përmbarimit me dhunë. Është detyruar i 

akuzuari që për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit të paguajë taksën në shumë 

prej 30 (tridhjetë) euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kanosjen e përmbarimit me dhunë. I dëmtuari, për realizimin e kërkesës pasurore – juridike është 

udhëzuar në kontest civil. 

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur: 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H. C.  – av. R. M.   për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe vendimit mbi sanksion penal, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, të e 

aprovoj ankesën e tij, të e anuloj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të e kthej lëndën 

në rigjykim dhe vendosje ose aktgjykimin e ankimuar të e ndryshoj në atë mënyrë që të akuzuarin 

të e liroj nga akuza ose të i shqiptoj vërejtje gjyqësore. 

 

Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.1374/2022, datë 21.09.2022, ka 

propozuar që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit të refuzohet sie pabazuar, ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet.  

 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPPK-së, dhe pas vlerësimeve të pretendimeve 

ankimore në ankesa, gjeti se: 

 

- Ankesa është e pabazuar. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit H. C.  – av. R. M.   në ankesë pretendon që gjykata e shkallës së 

parë është përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 

nënpar. 1.10 të KPPK-së, nga se me aktgjykimin e marrë ka bërë tejkalimin e aktakuzës, kjo nga 

se Prokuroria veprimet inkriminuese të të akuzuarit i përshkruan në katër rreshta, ndërsa gjykata 

dispozitivin e zgjeron në dymbëdhjetë rreshta, duke ndryshuar datën e kryerjes së veprës penale 

dhe përshkrimin tjetër të veprimeve të të akuzuarit në mes të asaj që thuhet në dispozitivi e 

aktakuzës dhe të aktgjykimit dhe gjykata në rastin konkret ka marr rolin e Prokurorisë dhe e 

njëjta sipas dispozitave të KPPK-së është e obliguar që të respektoj identitetin objektiv të 

aktakuzës. Po ashtu, sipas mbrojtësit aktgjykimi i ankimuar është përfshirë në shkelje të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nënpar. 1.12 nga se aktgjykimi është i 

pakuptueshëm, nuk ka arsyera lidhur me faktet vendimtare dhe ato që thuhen në dispozitiv dhe 

arsyetim të aktgjykimit janë në kundërshtim me deklaratat e dëshmitarëve dhe mbrojtjes së të 

akuzuarit dhe po ashtu aktgjykimi nuk ka fare arsye lidhur me kualifikim juridik të veprës penale 

dhe gjykata ka qenë e detyruar që të arsyetoj kualifikimin e veprës penale, se çfarë të drejte ka 

realizuar e veprimin e tij, kur është jo kontestuese se i njëjti ka dashur duke biseduar me Shaban 

Carakun që të bëjnë ndarjen e pasurisë së përbashkët me gjeometër, gjykata nuk ka cekur se 

cilave deklarata të dëshmitarëve iu beson dhe për çfarë arsye.  
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Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pretendimet e lartë cekura nuk janë të bazuara. 

Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

pretenduara me ankesë, si dhe as shkelje tjera të procedurës, të cilat kjo gjykatë i vëren çdo herë 

sipas detyrës zyrtare konform dispozitës së nenit 394 të KPP-s, e të cilat kishin me kushtëzuar 

anulimin e tij. Aktgjykimi i ankimuar është konkret dhe i qartë, në arsyetimin e aktgjykimit të 

kundërshtuar gjykata e shkallës së parë ka përshkruar gjendjen faktike të cilën e ka vërtetuar. 

Gjykata e shkallës së parë provat i ka vlerësuar në pajtim me dispozitat e nenit 361 par. 2  të 

KPPK-së, kurse për provat kontradiktore ka vepruar në pajtim me dispozitat e nenit 370 par. 6 

dhe 7 të KPPK-së, duke paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr si 

të provuara ose të pa provuara. Ajo ka dhënë arsye në të cilat është bazuar me rastin e zgjedhjes 

së çështjes juridiko penale, veçanërisht me rastin e vërtetimit të ekzistimit të përgjegjësisë penale 

te të akuzuarit. Në arsyetimin e aktgjykimit përkitazi me ngjarjen e kryerjes së veprës penale në 

fjalë, janë dhënë arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështje juridike penale, 

të cilat si të drejta i aprovon edhe kjo gjykatë dhe nuk e sheh të nevojshme të bëjë edhe njëherë 

vlerësimin për këtë. Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar drejtë edhe mbrojtjen e të akuzuarit 

H. C. , kështu që përfundimet e gjykatës së shkallës së parë sa i takon mbrojtjes së të akuzuarit, 

sipas vlerësimit të kësaj gjykate janë të drejta dhe të bazuara në ligj. Pretendimit të mbrojtësit të 

të akuzuarit se “se me aktgjykimin e marrë ka bërë tejkalimin e aktakuzës, kjo nga se Prokuroria 

veprimet inkriminuese të të akuzuarit i përshkruan në katër rreshta, ndërsa gjykata dispozitivin 

e zgjeron në dymbëdhjetë rreshta, duke ndryshuar datën e kryerjes së veprës penale dhe 

përshkrimin tjetër të veprimeve të të akuzuarit në mes të asaj që thuhet në dispozitivi e aktakuzës 

dhe të aktgjykimit dhe gjykata në rastin konkret ka marr rolin e Prokurorisë dhe e njëjta sipas 

dispozitave të KPPK-së është e obliguar që të respektoj identitetin objektiv të aktakuzës”. 

Pretendimet e lartë cekura të mbrojtësit të të akuzuarit sipas vlerësimit të Kolegjit Penal të kësaj 

gjykate janë të pa bazuara, ngase drejtë ka vendosur gjykata e shkallës së parë, ngase pas 

administrimit të provave si atyre materiale po ashtu edhe atyre personale ka ardhur deri te një 

gjendje faktike rreth datës saktë të kryerjes së veprës penale, mënyrë së kryerjes së veprës penale 

dhe përshkrimin e ri që e ka bërë gjykata e shkallës së parë është i drejtë dhe korrespondon me 

provat e administruara, në rastin konkret nuk kemi tejkalim të akuzës e nuk kemi as ndryshim të 

identitetit as objektiv e as subjektiv të veprës penale, andaj nga këto arsye pretendimi i lartë cekur 

i mbrojtësit të të akuzuarit është i pa bazuar.   

 

Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë pretendon që gjykata e shkallës së parë gabimisht ka 

vërtetuar gjendjen faktike lidhur me datën kinse të kryerjes së veprës penale, se i akuzuari ka 

sulmuar Shaban Carakun, se ky e ka ndalur punën etj. Siç është cekur më lartë nga se punën 

Shaban Carakut ia ka ndalur polica siç ka theksuar edhe vet, po ashtu gjykata gabimisht ka 

vërtetuar se i akuzuari ka hyrë në oborrin e Shabanit për arsye se oborri është pronë e përbashkët 

e trashëgimtarëve të Qerim dhe Muhamet Carakut ku edhe shtëpia e vjetër e babait të të akuzuarit 

ka qenë në këtë oborr të cilin e ka rrënuar pasi që ka ndarë bashkësinë familjare me vëllaun e tij 

Qerim Caraku. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës gjen se pretendimet ankimore të mbrojtësit të të akuzuarit 

nuk qëndrojnë, sipas shkresave të çështjes gjendja faktike përkitazi me veprën penale 

Vetëgjyqësia, të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë 



 Numri i lëndës: 2021:140654 
 Datë: 23.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04114868 
 

4 (5)  

   
2
0
2
2
:1
8
1
8
7
1

 

të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe se kolegji penal i kësaj gjykate vlerëson se në 

këtë drejtim asnjë fakt nuk ka ngelur në mëdyshje siç pa të drejtë pretendohet në ankesë. Se i 

akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar dhe gjykuar, me pa mëdyshje nga 

gjykata e shkallës së parë është vërtetuar nga deklarata e të dëmtuarit Shaban Caraku, deklarata 

e dëshmitares K.C , deklarata e dëshmitarëve F. H, A. H dhe L. C dhe nga prova materiale 

aktvendimi i trashëgimisë i plotfuqishëm T.nr.34/78, datë 17.04.1978 i kësaj gjykate. Nga të 

lartcekurat ky kolegj vlerëson se drejtë ka vepruar gjykata e shkallës së parë se duhet falë besimin 

këtyre provave, ngase të njëjtat ishin në harmoni me njëra tjetrën nga të cilat përtej çdo dyshimi 

vërtetohet se i akuzuari H. C.  ka ndërmarr veprimet si në përshkrimin faktik të veprës penale si 

në dispozitiv të aktgjykimit, duke mos i falë besimin mbrojtjes së të akuzuarit, për çka gjykata e 

shkallës së parë ka dhënë arsyet e saj e të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe ky 

kolegj dhe nuk e sheh të arsyeshme të japë edhe njëherë vlerësimin për këtë. Një gjendje të tillë 

faktike si të drejtë dhe të ligjshme e aprovoj edhe  kolegji penal i kësaj gjykate. 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit pretendon që gjykata me aktgjykimin e atakuar ka bërë shkelje 

të ligjit penal nga neni 385 par. 1 nënpar. 1.1 të KPPK-së kjo ngase në veprimet e të akuzuarit 

nuk manifestohen elementet e veprës penale e cila i vihet në barrë, nga se për ekzistimin e veprës 

së tillë kryerësi ushtron në mënyrë arbitrare të drejtën që mendon që i takon në vend që të i 

drejtohet organit kompetent dhe në rastin konkret i akuzuari nuk ka realizuar asnjë të drejtë, 

përkundrazi i njëjti ka kërkuar nga Sh. C që të ftojnë gjeometrin dhe të bëjnë ndarjen sipas 

aktvendimit gjyqësor dhe në rast se Shaban Caraku mendon që trualli është pronë e tij dhe i 

akuzuari po e pengon atëherë kemi të bëjmë me marrëdhënie juridiko – civile pengim i posedimit 

e jo vetëgjyqësi, andaj në veprimet e të akuzuarit nuk manifestohen elementet e veprës penale 

që po i vihet në barrë.  

 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykate, meqë gjendja faktike është vërtetuar 

drejtë dhe në mënyrë të plotë drejtë është aplikuar edhe ligjit penale kur gjykata të akuzuarin H. 

C.  e ka shpallur fajtor për veprën penale si në dispozitiv të aktgjykimit e  cila i vihet në barrë 

me aktin akuzues dhe i ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Ngase 

në veprimet e të akuzuarit konsumohen të gjitha elementet e veprës penale e cila i vihet në barrë, 

në rastin konkret nuk ka rrethana të cilat përjashtojnë kundërligjshmërinë e apo përgjegjësinë 

penale të akuzuarit, andaj pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet e ligjit penal dalin të jenë 

të pabazuara. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit pretendon që për arsyet e lartëcekura aktgjykimi është i 

kundërligjshëm edhe sa i përket vendimit mbi sanksionin penal dhe edhe sikur në veprimet e të 

akuuzarit të manifestoheshin elementet e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor duke 

pasur parasysh rrethanat lehtësuese të cilat ika gjetur gjykata vetëm me vërejtje gjyqësore do të 

arrihej qëllimi. 

 

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

të paraqitura në ankesën e mbrojtësit për shqiptimin e një dënimi më të butë – vërejtje gjyqësore 

janë të pabazuara. Kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë drejtë i ka konstatuar dhe vlerësuar 

rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, ndërsa në ankesën e 
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lartcekur nuk është paraqitur ndonjë rrethanë e rëndësishme dhe e posaçme që nuk është 

vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë e cila do ta arsyetonte shqiptimin e një dënimi tjetër ndaj 

të akuzuarit. Kështu, gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimit ndaj të akuzuarve 

e duke u bazuar në nenin 69 të KPRK-së, si rrethana lehtësuese për të akuzuarin H. C.  mori 

faktin se nuk ka të dhëna që më parë ka qenë i gjykuar, se nuk ka të dhëna se zhvillohet procedurë 

tjetër ndaj tij, i martuar, kryefamiljar, mbajtës i familjes dhe baba i dy fëmijëve të mitur të moshës 

10 dhe 1 vjeçare, ndërsa rrethana rënduese gjeti shkallën e lartë të dashjes nga ana e të akuzuarit 

gjatë kryerjes së kësaj vepre penale. Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e lartcekura 

gjykata e shkallës së parë i shqiptoi të akuzuarve dënime sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të 

ankimuar me bindjen se edhe me  dënime të tilla do arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me 

dispozitën e nenit 38 të KPRK-së. Një vlerësim të këtillë të rrethanave relevante për matjen e 

dënimit si të drejtë dhe të ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë dhe gjen se gjykata e shkallës së 

parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, prandaj duke pas parasysh të gjitha rrethanat që i ka konstatuar dhe 

drejtë i ka vlerësuar gjykata e shkallës së parë, si dhe duke pas parasysh faktin se në ankesën e 

mbrojtësit nuk theksohet ndonjë rrethanë e re veçanërisht lehtësuese e cila nuk është vlerësuar 

nga gjykata e shkallës së parë dhe e cila do të kishte me pas ndikim në shqiptimin e një dënimi 

më të butë apo vërejtje gjyqësore ndaj të akuzuarit, sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj 

gjykate japin bazë të mjaftueshme që arsyetojnë shqiptimin e dënimit nga gjykata e shkallës së 

parë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar si dhe dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është 

në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale, me shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutorë dhe se kjo do t’i shërbej preventivës gjenerale, 

posaçërisht asaj individuale, forcimit të moralit të shoqërisë, si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës 

së qytetarëve, se me këtë kryerësi do të parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, 

si dhe do të bëhet rehabilitimi i tij. Andaj kolegji penal i kësaj gjykate konsideron se dënimi i 

shqiptuar është i nevojshëm për tu arritur qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 38 të 

KPRK-së.  

Nga sa  u tha më lartë në pajtim më dispozitën e nenit 401 të KPP-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.1336/22, datë 14.02.2023 

 

Zyrtarja ligjore:                                                                                           Kryetari i  kolegjit: 

Rrezarta Bala                                                                                                      Zyhdi Haziri  

                                                                                                              

Anëtarët e kolegjit:   

Ferit Osmani 

 

Abdullah Ahmeti 


