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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

nga gjyqtarët Skender Çoçaj - kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Abdullah Ahmeti - anëtarë të 

kolegjit, me pjesëmarrjen e praktikantes gjyqësore Anila Haklaj, në çështjen penale ndaj të 

akuzuarve I. R. , I. R. 1, E. B. dhe F. S.  , që të gjithë nga K, për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje Lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par. 3 lidhur me par. 1 nënpar. 1.1 dhe nenin 

31 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së) dhe për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj, e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, 

P.nr.142/21, datë 30.09.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK-së, 

më datë 23.02.2023, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, P.nr.142/21, datë 

30.09.2022, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m  

 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, P.nr.142/21, datë 30.09.2022, të 

akuzuarit I. R. , I. R. 1, E. B. dhe F. S.   i ka shpallur fajtor sipas pikës I  të dispozitivit për shkak 

të veprës penale në bashkëkryerje Lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par. 3 lidhur me par. 1 
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nënpar. 1.1 dhe nenin 31 të KPRK-së dhe sipas pikës II të dispozitivit për shkak të veprës penale 

në bashkëkryerje Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së dhe i ka gjykuar për pikën I të dispozitivit secilit veç e veç me dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej nga 8 (tetë) muaj dhe për veprën penale si në pikën II të 

dispozitivit secilin veç e veç me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajve, ashtu që 

konform nenit 76 par. 1 dhe 2 pika 2.2 dhe 2.4 të KPRK-së, gjykata të akuzuarve u ka shqiptuar 

dënim unik me burgim secilit veç e veç në kohëzgjatje prej 1 (një) viti të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen po që se të akuzuarit secili veç e veç në afat prej 2 (dy) viteve nuk kryejnë ndonjë 

vepër tjetër penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në dënimin e shqiptuar secilit 

veç e veç u llogaritet koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 19.05.2021 deri më datë 

17.06.2021. Janë detyruar të akuzuarit që në emër të shpenzimeve procedurale dhe në emër të 

paushallit gjyqësor secili veç e veç të paguajë shumën prej 50 (pesëdhjetë) ero si dhe për Fondin 

për Kompensimin e viktimave të krimit secili veç e veç të paguajë shumë prej 30 (tridhjetë) euro, 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka paraqitur :  

Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të vendimit mbi sanksionin 

penal, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës të e aprovojë në tërësi ankesën ndërsa 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të ndryshohet sa i përket vendimit mbi dënim, ashtu që 

të akuzuarve të u shqiptohet dënim më i rëndë, me burgim efektiv.  

 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.1702/2022 të datës 21.11.2022 

ka propozuar që të aprovohet ankesa e prokurorit, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të 

akuzuarit të u shqiptohet dënim më i rëndë. 

 Gjykata e Apelit konform nenit 390 të KPPK-së caktoj dhe mbajti seancën para kolegjit 

të kësaj gjykate për të cilën në mënyrë të rregullt dhe me kohë janë njoftuar: Prokurori i Apelit, 

të akuzuarit I. R. , I. R. 1, E. B. dhe F. S.   dhe të dëmtuarit A. I. , M. J. dhe K. B. . Në seancë 

prezantuan të akuzuarit I. R. , I. R. 1, E. B. dhe F. S.   dhe të dëmtuarit A. I. , M. J. dhe K. B. , 

ndërsa Prokurori i Apelit edhe pse i njoftuar me kohë dhe në mënyrë të rregullt nuk prezantoj në 

seancë. Të dëmtuarit deklaruan që nuk i bashkëngjiten ndjekjes penale dhe nuk kërkojnë 

kompensim dëmi, deklaruan që janë pajtuar së bashku me të akuzuarit dhe propozuan që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit. Të akuzuarit deklaruan që kërkojnë që të refuzohet 

si e pabazuar ankesa e Prokurorit dhe se së bashku me të dëmtuarit janë pajtuar. 

 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 Kodit të Procedurës Penale (KPP), konstatoj se :  

 - Ankesa është e pabazuar. 

 

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

të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës zyrtare e  

shqyrtoj edhe në këtë aspekt, konform dispozitës se nenit 394 të KPPK-së dhe konstatoj se ai 
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nuk  përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të ligjit penal e 

të cilat do kishin kushtëzuar anulimin e tij. 

              Gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, ngase në ankesë nuk ka 

mundur të kontestohet, sepse të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor e kanë pranuar fajësinë për të 

gjitha pikat e akuzës, edhe gjykata është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj sipas nenit 383 

par. 2 të KPPK-së, ndaj aktgjykimit që është marrë në bazë të pranimit të fajësisë ose 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë nuk lejohet ankesa për gjendjen faktike, andaj aktgjykimi i 

ankimuar u vlerësua vetëm në frymën e pretendimeve ankimore sa i përket vendimit për dënim. 

Me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit në rastin konkret drejtë është vërtetuar edhe gjendja 

faktike e me vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike drejtë është aplikuar edhe ligji 

penal ndaj të akuzuarve.  

 Prokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj në ankesë pretendon që gjykata e shkallës 

së parë nuk i ka vlerësuar drejtë të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë që dënimi të jetë adekuat me 

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve, ashtu që të akuzuarve 

u ka shqiptuar dënim jo adekuat për veprën penale të kryer. Sipas Prokurorit, gjykata e shkallës 

së parë rrethanat rënduese për të akuzuarit fare nuk i ka përmendur dhe kështu ka shkelur parimet 

e përcaktuara me ligj sa i përket rrethanave rënduese lidhur me veprën penale ose me dënimin. 

Prokuroria konsideron që në rastin konkret gjykata nuk ka shqiptuar dënim adekuat me 

përgjegjësinë, peshën, mënyrën dhe pasojat e veprës penale të kryer pasi që pesha e kësaj vepre 

penale është mjaft e madhe duke pasur parasysh faktin se të akuzuarit me paramendim dhe të 

përgatitur me mjete te forta pas një mosmarrëveshje me të dëmtuarin M. J. fillojnë të godasin të 

dëmtuarin në pjesën e fytyrës dhe i shkaktojnë lëndime të rënda trupore me pasoja të përkohshme 

për shëndetin ndërsa të dëmtuarve K. B.  dhe A. I.  pas një mosmarrëveshje të akuzuarit i kanë 

goditur me shkopinj druri në të gjitha pjesët e trupit dhe shpinës ku të dëmtuarit kanë pësuar 

lëndime të lehta trupore. Sa i përket rrethanës lehtësuese se të akuzuarit kanë premtuar se në të 

ardhmen nuk do të kryejnë vepra të tjera penale, sipas Prokurorit është në kundërshtim të plotë 

me faktet pasi që të njëjtit persona edhe më herët kanë kryer vepra penale ashtu që i akuzuari I. 

R.  ka kryer këto vepra penale PP.II.1417-3/19 dhe nr.542/20, ndërsa F. S.   ka kryer veprat 

PP.II.654/22 dhe PP.II.421/22 dhe kjo tregon një fakt të rëndësishëm se asnjëherë në realitet nuk 

janë penduar për veprat e kryera por ka ndodhur e kundërta që të njëjtit kanë vazhduar me 

kryerjen e veprave penale tjera apo të ngjashme. Sipas prokurorit, dënimi i shqiptuar është 

minimal në proporcion me veprimet e kundërligjshme të të akuzuarve dhe me pasojat e 

shkaktuara ndaj palëve të dëmtuara dhe me këto dënime nuk do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 38 të KPRK-së, andaj i kanë propozuar kolegjit penal të Gjykatës së Apelit 

që të vendosë si në propozimin e lartëcekur. 

 

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

të paraqitura në ankesën e Prokurorit për shqiptimin e dënimi më të rëndë me burgim efektiv 

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 

lartcekur nuk është paraqitur ndonjë rrethanë e rëndësishme dhe e posaçme që nuk është 
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vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë, e cila do ta arsyetonte shqiptimin e një dënimi me burgim 

efektiv më të rëndë ndaj të akuzuarve. Kështu, gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së 

dënimit ndaj të akuzuarve, e duke u bazuar në nenet 69 dhe 70 të KPRK-së, kishte marrë për 

bazë për të akuzuarin I. R.  si rrethanë posaçërisht lehtësuese se i njëjti e ka pranuar fajësinë në 

shqyrtim fillestar, ndihet i penduar për veprimin e tij dhe se i ka premtuar gjykatës se në të 

ardhmen nuk do të përsërisë më veprime të tilla, nuk ka të dhëna se është recidivist, si dhe heqjen 

dorë nga ndjekja penale nga pala e dëmtuar, është i moshës se re, ndërsa si rrethanë rënduese 

nuk gjeti përpos veprimeve të cilat e përmbushin figurën e veprës penale, për të akuzuarin I. R. 

1 rrethanë posaçërisht lehtësuese se i njëjti e ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar, ndihet i 

penduar për veprimin e tij dhe se i ka premtuar Gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë 

më veprime të tilla, nuk ka të dhëna se është recidivist, si dhe heqjen dorë nga ndjekja penale 

nga pala e dëmtuar, është i moshës se re, ndërsa si rrethanë rënduese nuk gjeti përpos veprimeve 

të cilat e përmbushin figurën e veprës penale, për të akuzuarin E. B. si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese se i njëjti e ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar, ndihet i penduar për veprimin e 

tij dhe se i ka premtuar Gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë më veprime të tilla, nuk 

ka të dhëna se është recidivist, si dhe heqjen dorë nga ndjekja penale nga pala e dëmtuar, është i 

moshës se re, ndërsa si rrethanë rënduese nuk gjeti përpos veprimeve të cilat e përmbushin 

figurën e veprës penale dhe për të akuzuarin F. S.   si rrethanë posaçërisht lehtësuese se i njëjti e 

ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar, ndihet i penduar për veprimin e tij dhe se i ka premtuar 

Gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë më veprime të tilla, nuk ka të dhëna se është 

recidivist, si dhe heqjen dorë nga ndjekja penale nga pala e dëmtuar, është i moshës se re, ndërsa 

si rrethanë rënduese nuk gjeti përpos veprimeve të cilat e përmbushin figurën e veprës penale. 

Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e lartcekura gjykata e shkallës së parë i shqiptoi 

të akuzuarve dënimin sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar me bindjen se edhe me  

një dënim të tillë 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 prokurorit nuk theksohet ndonjë rrethanë e re 

veçanërisht rënduese 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 me burgim efektiv më të rëndë ndaj të 

akuzuarve, duke marrë posaçërisht faktin se të akuzuarit kanë bërë pranimin e fajësisë për veprat 

penale që iu vihen në barrë, pendimin e tyre të thellë, premtimin se në të ardhmen nuk do të 

përsërisin vepra të tilla penal si dhe deklarimin e të dëmtuarve se ndaj të akuzuarve nuk i 

bashkëngjiten ndjekjes penale, nuk kërkojnë dëmshpërblim, se me të akuzuarit janë pajtuar sipas 

zakoneve si dhe duke marrë posaçërisht faktin se që të gjithë të akuzuarit janë të moshës së re, 

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 akuzuarve është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë 

shoqërore të veprave të kryera penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve 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 kryerësit do 

të parandalohen nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, si dhe do të bëhet rehabilitimi i 



 Numri i lëndës: 2021:096710 
 Datë: 06.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04048799 
 

5 (5)  

   
2
0
2
2
:2
2
8
9
1
1

 

tyre. 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. 

 Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë dhe në bazë të nenit 401 të KPP, është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm  

PA1.nr.1664/22, datë 23.02.2023 

 

Praktikantja gjyqësore:                                                                               Kryetari i kolegjit: 

      Anila Haklaj                                                                                                   Skender Çoçaj 

                                                                                                                   

Anëtarët e kolegjit: 

Ferit Osmani 

 

Abdullah Ahmeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


