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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

PA1.nr.517/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Hashim Çollaku  

kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Biljana Rexhiq - anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Ahmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarve A.A.1., A.A.2. dhe D.A., që të 

tre nga Komuna Shtime, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje Lëndim i lehtë trupor, nga 

neni 188 par. 1 nën par. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën 

e të dëmtuarit F.A. dhe ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit A.A.1. – av. Osman Havolli, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.1017/18, datë 13.02.2020, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më datë 29.07.2020 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

            Refuzohen si të pabazuara ankesa e të dëmtuarit F.A. dhe ankesa e mbrojtësit të të 

akuzuarit A.A.1. – av. Osman Havolli, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj 

P.nr.1017/18, datë 13.02.2020, vërtetohet.  

                  A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin P.nr.1017/18, datë 13.02.2020, të 

akuzuarit A.A.1., A.A.2. dhe D.A., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje, Lëndim i lehtë 

trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i  ka shpallur fajtor dhe i 

ka gjykuar ashtu që të akuzuarit A.A.1. i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 900 € 

(nëntëqind euro), të cilën gjobë është obliguar që ta paguajë në afat prej 30 ditëve pasi që 

aktgjykimi i ankimuar të merr formën e prerë, nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. Të 

akuzuarit A.A.2., i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 600 € (gjashtëqind euro), të cilën 

gjobë është obliguar që ta paguajë në afat prej 30 ditëve pasi që aktgjykimi i ankimuar të merr 

formën e prerë, nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. Të akuzuarit D.A., i ka shqiptuar dënim 

me gjobë në shumë prej 700 € (shtatëqind euro), të cilën gjobë është obliguar që ta paguajë në 

afat prej 30 ditëve pasi që aktgjykimi i ankimuar të merr formën e prerë, nën kërcënimin e 

ekzekutimit me dhunë. Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra tjera të 

parapara me nenin 46 par. 3 të KPRK-së, do të ekzekutohet në atë mënyrë që të akuzuarit për çdo 
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20 €, do vuajë 1 (një) ditë burgim. Të akuzuarit janë obliguar që në emër të shpenzimeve të 

paushallit gjyqësor të paguajë secili veç e veç shumën nga 20 € (njëzet euro), ndërsa shpenzimet 

e procedurës penale për ekspertizë mjeko ligjore të paguajnë në mënyrë solidare shumën prej 20€ 

(njëzet euro), të gjitha këto në afat prej 30 ditëve, pasi që aktgjykimi i ankimuar të merr formën e 

prerë, nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. Të akuzuarit janë obliguar që secili veç e veç të 

paguajë shumën prej 30€ (tridhjetë euro), për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto 

në afat prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit të ankimuar. I dëmtuari, për 

realizimin e kërkesës pasurore -juridike është udhëzuar në kontest civil 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë kanë ushtruar :  

I dëmtuari F.A., për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike dhe për 

shkak të dënimit, duke propozuar që të aprovohet ankesa dhe dënimi me gjobë i shqiptuar të 

akuzuarve të shndërrohet në dënim me burg efektiv aq sa e vlerëson Gjykata e Apelit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.A.1. – av. Osman Havolli, për shkak të vendimit mbi dënimin, 

duke propozuar që Gjykata e Apelit në Prishtinë ta aprovojë ankesën dhe  aktgjykimin e 

ankimuar ta ndryshoj ashtu që të akuzuarit A.A.1., por exoficio edhe ndaj të akuzuarve tjerë t’ua 

ulë, zbusë dënimin, në suazat ligjore, si dhe ankesën e palës së dëmtuar për ashpërsimin e 

dënimit duhet që ta refuzojë si të pabazuar. 

Prokurori i Apelit në Prishtinë me parashtresën PPA/II.nr.534/2020, datë 15.06.2020, ka 

propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e të dëmtuarit dhe aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet dhe ndaj të akuzuarve të shqiptohet një dënim me burg efektiv, ndërsa Prokurori i 

Apelit në Prishtinë me parashtresën PPA/II.nr.534/2020, datë 23.07.2020, ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit. 

 Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e 

lëndës,  vlerësoj aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394  të KPP, dhe pas vlerësimit 

të pretendimeve në ankesë gjeti se:  

-Ankesat përkitazi me vendimin mbi dënimin janë të pabazuara, ndërsa ankesa e të 

dëmtuarit  lidhur me pretendimet tjera ankimore hedhet si e palejuar.  

 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk animohet 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 nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, e të cilat kishin me kushtëzuar 

anulimin e tij, si dhe as shkelje të Ligjit Penal në dëm të akuzuarve. 

 

I dëmtuari e ankimon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë sa i përket vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke konsideruar që gjykata e shkallës së parë ka 

vërtetuar gabimisht gjendjen faktike pasi që ndaj të akuzuarve ka shqiptuar vetëm dënim me 



3 
 

gjobë edhe pse lëndimi ka qenë me karakter të lehtë të kualifikuar, ajo nga motivet, mënyra e 

kryerjes, përgatitjen, sulmi dhe rrethana e përgjithshme kanë qenë me peshë të veçantë morale e 

dëme shëndetësore pasi ky sulm dhe kjo mënyrë e kryerjes së veprës penale është kryesisht me 

qëllime poshtëruese e kompromituese në mesin ku jetoj e punoj. I dëmtuari konsideron se kjo 

mënyrë e komunikimit me të dhe përdorimi agresiv i forcës ndaj tij nga familja A.1. është e pa 

justifikueshme dhe për të si njeri familjar, afarist dhe me autoritet të biznesmenit të lartë në 

Shtime flet mjaft se në këtë rast nuk ka qenë përleshje e rastit por vepër e përgatitur dhe e 

realizuar që të e komprometojnë në mesin ku jeton e krejt me qëllim kompromitues të karakterit 

të tij. 

Gjykata e Apelit konstaton se ankesa e të të dëmtuarit në rastin konkret përkitazi me 

bazat e lartcekura është e palejuar. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, vepra penale për të cilën 

janë shpallur fajtorë dhe gjykuar të akuzuarit, hynë në kategorinë e veprave penale ku lejohet 

ankesa e të dëmtuarit por vetëm përkitazi me vendimin mbi dënimin e jo edhe për bazat e tjera 

ligjore, ngase sipas dispozitës së nenit 381 par. 3 të KPPK-së, i dëmtuari mund të ushtrojë ankesë 

ndaj aktgjykimit vetëm për vendimin e gjykatës lidhur me sanksionet penale, për veprat penale 

kundër jetës dhe trupit, kundër integritetit seksual, kundër sigurisë së trafikut publik dhe për 

shpenzimet e procedurës penale. Kolegji penal i Gjykatës së Apelit vlerëson se ankesa e të 

dëmtuarit përkitazi me bazat ligjore sa i përket vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, konform nenit 400 të KPPK-së është e palejuar, ngase të dëmtuarit nuk i lejohet ushtrimi 

i ankesës për veprën penale Lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, sepse kjo vepër penale është përfshirë në kapitullin e XVI - veprave 

penale kundër jetës dhe trupit. Pra, sipas vlerësimit të kësaj gjykate, ankesa e të dëmtuarit në 

rastin konkret është e palejuar, ngase vepra penale për të cilën janë dënuar të akuzuarit, nuk hyn 

në kategorinë e veprave penale në të cilat lejohet ankesa e të dëmtuarit sa i përket shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe shkeljes së ligjit penal. I dëmtuari në rastet kur ankesa është e lejuar, ka të drejtë në 

ankese vetëm për vendimin e gjykatës sa i përket sanksionit penal, e jo edhe për bazat tjera 

ankimore për të cilat ankimon i dëmtuari në rastin konkret. Prandaj edhe kolegji penal i kësaj 

gjykate është lëshuar vetëm në shqyrtimin e ankesës së të dëmtuarit vetëm sa i përket vendimit 

mbi dënimin. 

 I dëmtuari ankimon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë edhe sa i përket dënimit, 

duke pretenduar se nga ledhatosja e të akuzuarve nga Gjykata me dënime të buta me gjobë, i 

krekos dhe ditën e përpilimit të ankesës, e ka thirr kushëriri i të akuzuarve Sylejman Ademaj 

(sigurisht me insistimin e të akuzuarve) dhe i kishte thënë se të akuzuarit po ti kërkojnë mjetet ( 

2900 euro) për pagimin e gjobave ose do të pësosh edhe më keq se herën e kaluar dhe do ta 

vazhdojmë këtë. Kjo mënyrë e dënimit të butë i ka josh të akuzuarit që edhe të i kërkojnë paratë 

për pagimin e gjobave pasi si duket fajtorët tani po shndërrohen në viktima. Në bazë të këtyre 

konsideroj që gjykata themelore nuk ka shqiptuar dënim adekuat krahas peshës së përgjegjësive 

penale dhe Gjykata e Apelit në Prishtinë duhet ta ndryshojë vendimin dhe tu shqiptojë të 

akuzuarve dënim adekuat me përgjegjësinë penale si masë parandaluese për mos përsëritjen e 

veprave penale sepse veçse jam i kërcënuar nga të akuzuarit dhe nëse Gjykata e Apelit nuk 
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ndryshon dënimin, atëherë më mbetet të vetëmbrohem dhe ta marrë drejtësinë në dorën time çka 

nuk kisha dëshiruar në një shtet me sistem të konsoliduar juridik. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.A.1. – av. Osman Havolli, e ankimon aktgjykimin e shkallës së 

parë për shkak të vendimit mbi dënimin, duke pretenduar që dënimi i shqiptuar nuk është në 

përputhshmëri me shkallën e rrezikshmërisë dhe përgjegjësisë penale sikurse edhe lidhur me 

zhvillimin e rrethanave të ngjarjes së saj, personalitetit të kryesit dhe të një mori faktesh dhe 

argumentesh tjera, të cilat po të ishin marrë parasysh me kujdes, gjykata një nga një e më pastaj 

që të gjitha se bashku, do të kishim një dënim dukshëm më të ulët.  Kur ta analizojmë dhe 

vlerësojmë se kjo ngjarje është zhvilluar papritmas në mes të akuzuarve dhe dëmtuarit, e që të 

gjithë janë familjarë dhe se lëndimet janë shkaktuar vetëm nga goditjet me grushte, e që edhe në 

fakt, veprimet e tyre inkriminuese dhe individuale të lëndimit të shkaktuar të dëmtuarit , për 

secilin veç e veç nuk janë përshkuar, kusht i kërkuar për të matur përgjegjësinë individuale të 

secilit në pjesëmarrje, e më pastaj sipas shkallës së rrezikshmërisë dhe përgjegjësisë individuale 

të tyre, të përcaktojë edhe dënimet adekuate të shprehura në të holla, andaj dënimi i shqiptuar për 

nj vepre të natyrës së lehtë me dëmtime të përkohshme nuk është në harmoni dhe përputhshmëri 

me ligjin. Në këtë çështje edhe pse nuk përfaqësoj të akuzuarit tjerë që e kufizon ligji, me qenë 

se kjo vepre është në bashkëkryerje dhe nuk mund ta shkëpusim një nga të tjerët, nga vlerësimet 

tona dua të përmend që A.1., të akuzuarit tjerë A.2. dhe D. i ka djem të vëllait, jetojnë në 

bashkësi, punëtorë të thjeshtë, rrjedh se për një vepër të natyrës tejet të lehtë, një dënim i tillë 

nuk është i drejtë. Andaj kërkojmë që gjykata të vlerësojë me kujdes rrethanat lehtësuese, po 

edhe ato rënduese nëse ka, e që në rastin konkret ato mungojnë, konsideroj se edhe me një dënim 

dukshëm më të butë me të holla, do arrihej qëllimi i dënimit i paraparë me ligj. 

Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet ankimore të mbrojtësit të të akuzuarit që ti 

shqiptohet një dënim më i butë dhe ato të dëmtuarit që të akuzuarve tu shqiptohet një dënim më i 

ashpër (burg efektiv) nuk janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë me rastin  e caktimit të 

dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese  dhe rënduese në kuptim të nenit 73 dhe 74 të 

KPRK-së. Si rrethana lehtësuese për të akuzuarit gjykata ka vlerësuar moshën, sjelljen korrekte 

në procedurë, nuk ka dëshmi se janë dënuar me aktvendim të formës së prerë, ndërsa si rrethana 

rënduese, gjykata e shkallës së parë gjeti shkallën e përgjegjësisë penale për të akuzuarit dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale si dhe faktin se lëndimi trupor e kanë shkaktuar ndaj 

një personi relativisht i moshës sa vet prindërit e të akuzuarve dytë dhe tretë, raportet fisnore, 

vendin publik me frekuentim të popullatës civile dhe mbi bazë të këtyre rrethanave i shqiptoi 

dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar me bindjen se do arrihet qëllimi i pritshëm i 

dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së, se ky dënim është në proporcion me peshën e 

veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, rrethanat dhe mënyrën e kryerjes, 

si dhe personalitetin e të akuzuarit, përkatësisht parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen (preventiva speciale) dhe njëkohësisht të parandalojë personat tjerë nga 

kryerja e veprave penale (preventiva gjenerale), se përmes këtij dënimi do shprehet gjykimi 

shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

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 



5 
 

vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, ndërsa rrethanat 

e pretenduara rënduese në ankesën e të dëmtuarit dhe ato lehtësuese në ankesën mbrojtësit të të 

akuzuarit sipas vlerësimit të kësaj gjykate nuk janë të atij karakteri dhe nuk kanë ndikim që ndaj 

të akuzuarve të shqiptohet një dënim tjetër nga ai të cilin e ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë 

apo që të akuzuarve t’u shqiptohet dënim më i butë ose më i ashpër sikurse që pretendohet në 

ankesa, të gjitha këto rrethana 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, andaj duke marrë parasysh rrethanat e konstatuara dhe drejtë të 

vlerësuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, del se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve 

është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer 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 kryerësi do të parandalohet nga kryerja e veprave penale në 

të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tyre. Andaj  kolegji penal i kësaj gjykate konsideron se 

dënimi i shqiptuar është i mjaftueshëm për tu arritur qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e 

nenit 41 të KPRK-së. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.517/20, datë 29.07.2020 

 

Bashkëpunëtori profesional            Anëtarët e kolegjit:                                Kryetari i kolegjit 

Bujar Ahmeti                                          Ferit Osmani                                        Hashim Çollaku 

 

                                                                Biljana Rexhiq 


