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PA1.nr.835/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Biljana Rexhiq  

kryetare e kolegjit, Shqipe Qerimi dhe Mehmet Ndrecaj anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Ahmeti, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit K.K. nga fshati ..., Komuna e 

Prizrenit, për shkak të veprës penale, Lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par. 3 pika 3.1 të Kodit 

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

Prokurorisë Themelore në Prizren dhe mbrojtësit të akuzuarit, K.K., av. Tomë Gashi të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prizren, P.nr.520/2020 të datës 18.08.2020, në seancën e 

kolegjit të mbajtur komfor dispozitës së nenit 390 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), me datë 

08.10.2020, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I. Me aprovimin e pjesshëm të ankesës së mbrojtësit të akuzuarit K.K., av. Tomë Gashi, 

ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.520/2020 të datës 18.08.2020, vetëm 

përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit të akuzuarit K.K. për veprën penale 

Lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 pika 3.1 të KPRK-së, për të cilën është shpallur fajtor, të 

përshkruar më afër si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, i përcakton dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, të cilin dënim i akuzuari do ta vuaj pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 28.01.2019 e tutje. Përkitazi me bazat tjera ankimore ankesa e mbrojtësit të 

akuzuarit refuzohet si e pabazuar. 

II. Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, e 

paraqitur ndaj aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.520/2020 të datës 18.08.2020. 

  

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin P.nr.520/2020 të datës 18.08.2020, të 

akuzuarin K.K., e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Lëndim i rëndë trupor nga neni 186 

par. 3 pika 3.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite në 

të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 28.01.2019 deri në 
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plotfuqishmërinë e aktgjykimit. I akuzuari është obliguar që t’i paguaj shpenzimet e procedurës 

penale sado që të jenë ato, në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumën prej 20 €, në emër të 

shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, si dhe në emër të kompensimit për viktimat e 

krimit shumën prej 30 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. I dëmtuari E.K. nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për 

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

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë kanë paraqitur: 

- Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren për shkak të vendimit mbi sanksionin penal, 

me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtine, ankesën ta aprovoj si të bazuar, të ndryshoj 

aktgjykimin e ankimuar dhe të akuzuarit K.K. t’i shqiptoj dënim më të lartë. 

- Mbrojtësi i të akuzuarit K.K., av. Tomë Gashi për shkak shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike dhe  vendimit lidhur 

me sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ankesën ta aprovoj, ashtu që 

aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj përkitazi me kualifikimin e veprës penale, ose çështjen ta kthej 

në rigjykim dhe rivendosje, apo të akuzuarit t’i shqiptoj dënim bindshëm më të butë. Po ashtu 

propozon që të ndërpres masën e paraburgimit të caktuar që nga 26.01.2019 ose paraburgimin e 

vazhduar ta zëvendësoj me një apo masa më të buta.         

Brenda afatit ligjor përgjigje në ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren ka 

paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit K.K., av. Tomë Gashi duke propozuar që Gjykata e Apelit në 

Prishtinë të refuzoj si të pabazuar ankesën e Prokurorit dhe ta aprovoj ankesën e tij.     

           Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.850/2020, datë 11.09.2020, ka 

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

të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i lartë, ndërsa të refuzohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit 

K.K., av. Tomë Gashi, si e pabazuar. 

Gjykata e Apelit konform dispozitave të nenit 390 të KPPK-së, mbajti seancën publike të 

kolegjit për të cilën i njoftoj Prokurorin e Apelit, të dëmtuarin E.K., të akuzuarin K.K. dhe 

mbrojtësin e tij av. Tomë Gashi. Nga shkresat e lëndës rezulton se ftesat i kanë pranuar të gjitha 

palët, por në seancë prezanton i akuzuari K.K., i shoqëruar nën përcjellën e Njësitit Policor për 

Transportin e Paraburgosurve dhe mbrojtësi i tij av. Tomë Gashi. Mbrojtësi i të akuzuarit av. Tomë 

Gashi në seancë e elaboroi ankesën dhe deklaroi se mbetet në tërësi pranë pretendimeve dhe 

propozimeve të parashtruara në ankesë. I akuzuari K.K. në seancë deklaroi se e mbështet ankesën e 

mbrojtësit dhe fjalën e tij në seancë, e po ashtu shtoi se i vjen keq.  

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 në 

ankesë, gjeti se: 
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Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit K.K., av. Tomë Gashi është e bazuar vetëm përkitazi 

me vendimin mbi dënimin, ndërsa ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren 

është e pabazuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit K.K., av. Tomë Gashi me ankesë pretendon se aktgjykimi i shkallës 

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

pika 1.12 të KPP-ës, pasi që aktgjykimi është krejtësisht në kundërshtim me dispozitën e nenit 370 

të KPP-së, ngase gjykata e shkallës së parë qëllimisht, qartë dhe në mënyrë të plotë ka konstatuar 

fakte inekzistente në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, ndër të tjera duke konstatuar pa asnjë 

fakt, pa asnjë bazë ligjore, dhe pa e thënë askush se motivi i goditjes së K.K. ndaj E.K. ka qenë një 

mosmarrëveshje paraprake në mesë të familjeve së të akuzuarit dhe të dëmtuarit e cila kishte 

ndodhur sipas gjykatës 25 vite më parë. Tutje shton se me asgjë nuk është vërtetuar se i akuzuari ta 

ketë goditur të dëmtuarin me gurë dhe gjykata e shkallës së parë në konfuzion total kur bije një 

konstatim të tillë ngase askush këtë nuk e ka thënë nga dëshmitarët. Në ankesë mbrojtësi i të 

akuzuarit thekson se gjykata e shkallës së parë në rigjykim jo vetëm që i ka përsëritur të gjitha 

shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, e për të cilat Gjykata e Apelit me 

aktvendimin e saj ja ka bërë të qartë dhe të obligueshme që të njëjtat t’i eliminoj në rigjykim, por 

Gjykata e shkallës së parë për arsye të panjohura këtë çështje është duke e trajtuar në kundërshtim 

me ligjin duke e shndërruar gati në çështje personale për arsye të panjohura. Përveç që është e 

papranueshme dhe e kundërligjshme gjykata në rigjykim ka përdorur edhe dokumentacion të pa 

verifikuar, të sjella nga vëllai i të dëmtuarit, i cili dokumentacion nuk ka kaluar fare në rrugë ligjore, 

por krejtësisht private dhe ky dokumentacion përveç tjerash nuk ka sa vulë apostile që të vërtetohet 

se është dokument origjinal. Këto dokumente apo një pjesë të dokumenteve i janë dhënë edhe 

ekspertit mjeko – ligjor Dr. F.D. që t’i përkthej gjuhen shqipe, gjë që është krejtësisht e 

pakuptueshme dhe jo ligjore. Tutje pretendon se shkelja më e madhe që është bërë qëllimisht pa 

asnjë arsye është mospërfillja e aktvendimit të Gjykatës së Apelit për të siguruar prezencën e të 

dëmtuarit E.K., në mënyrë që të sqarohet të gjitha rrethanat e rastit. Thekson se gjykata e shkallës së 

parë fare nuk i ka administruar asnjërën prej provave, të njëjtat i ka konsideruar të lexuara gjë që 

është krejtësisht në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe paraqet shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par. 2 pika 2.1 dhe 2.2 të KPP-së. Aktgjykimi i ankimuar nuk është 

përpiluar sipas ligjit, dispozitivi i të njëjtit është i paqartë dhe përmban të gjitha elementet që 

kërkohen sipas nenit 365 par. 1 nënpar. 1.5 të KPP-së. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar tek 

pjesa e përshkrimit faktit të veprimit të kryerjes së veprës penale është i kuptueshëm, ndërsa disa 

prej veprimeve të kryerjes së veprës penale të përshkruara në dispozitiv të aktgjykimit nuk gjejnë 

mbështetje në provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. Gjykata nuk ka paraqitur arsye të 

qarta dhe të mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare në këtë çështje penale, gjykata e shkallës së 

parë qëllimisht apo rastësisht nuk ka arritur që në mënyrë të plotë të vlerësoj të gjitha faktet që janë 

të rëndësishme për të nxjerrë vendim të drejtë dhe të ligjshëm. Shton se aktgjykimi po ashtu 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 2 pika 2.2 të KPP-

së, duke i shkelur të drejtat e mbrojtjes duke mos i dhënë mundësi që ta marrë në pyetje të 

dëmtuarin, edhe gjykata e shkallës së parë ishte e obliguar me aktvendimin e Gjykatës së Apelit që 

seriozisht ta siguronte prezencën e tij në gjykim. 
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Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi i gjykatës se shkallës se parë nuk përmban shkelje 

esenciale te dispozitave te procedurës penale nga neni 384 par. 1 pika 1.12 lidhur me nenin 370 të 

KPP-së dhe nga neni 384 par. 2 pika 2.1 dhe 2.2 të KPP-së, të pretenduara nga mbrojtësi i të 

akuzuarit me ankesë, e po ashtu aktgjykimi i kundërshtuar nuk përmban as shkelje tjera të cilat kjo 

gjykatë konform dispozitave të nenit 394 të KPP-së i vëren çdo herë sipas detyrës zyrtare e të cilat 

do të kushtëzonin anulimin e tij. Aktgjykimi i gjykatës të shkallës së parë, pra edhe dispozitivi është 

mjaft i qartë dhe pa kundërthënie me vetveten dhe me faktet e cekura në arsyetim. Në arsyetim janë 

përshkruar në mënyrë të qartë elementet inkriminuese të akuzuarit që përbëjnë veprën penale për të 

cilën i akuzuari është shpallur fajtor në kuptim dispozitës së nenit 365 të KPP-së, pra mënyra se si i 

akuzuari ka kryer veprimet inkriminuese me datë, vend dhe kohë si në dispozitiv të aktgjykimit të 

ankimuar, veprime këto që përmbajnë elementet qenësore të veprës penale për të cilën i njëjtit me të 

drejtë është shpallur penalisht përgjegjës dhe i është shqiptuar dënimi si në dispozitiv të aktgjykimit 

të ankimuar. Ky kolegj vlerëson se gjykata e shkallës së parë me rastin e kthimit të çështjes në 

rigjykim nga ana e Gjykatës së Apelit me aktvendimin PA1.nr.288/2020 të datës 23.06.2020, 

konform nenit 406 par. 3 ka ndërmarr veprime procedurale lidhur me vërejtje e theksuara në 

aktvendimin e lart cekur duke eliminuar shkeljet e konstatuara, ka ndërmarr veprime me dëgjimin e 

ekspertit mjeko - ligjor Dr. F.D. në drejtim që të përcaktimit të saktë të natyrës së lëndimeve trupore 

të të dëmtuarit, e po ashtu sipas shkresave të lëndës konstatohet se gjykata e shkallës së parë ka 

tentuar ta ftoj për në seancë këtu të dëmtuarin E.K., por në dy tentime me datat13.07.2020 dhe 

22.07.2020 nga ana e zyrtarit të postës në fletë kthesë është konstatuar se askush nuk është gjendur 

në shtëpi, andaj gjykata e shkallës së parë ka vazhduar shqyrtimin gjyqësor në mungesë të dëmtuarit 

duke bërë leximin e deklaratës së tij, për të cilën procedurë janë pajtuar të gjitha palët edhe këtu 

mbrojtja e të akuzuarit, fakt që konstatohet nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i datës 

30.07.2020, faqe 3/9, e të cilën deklaratë mbrojtja në procedurë të provave ka mundur ta 

kundërshtoj, andaj pretendimet ankimore se aktgjykimi i ankimuar nuk është marrë duke i mohuar 

të akuzuarit të drejtën në mbrojtje me mos sigurimin e prezencës të dëmtuarit në shqyrtimin 

gjyqësor, e po ashtu edhe pretendimet tjera në përgjithësi për shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, janë të pabazuara. 

Sa i përket gjendjes faktike mbrojtësi i të akuzuarit në ankesën e tij pretendon se gjykata e 

shkallës së parë gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike dhe gabimisht ka vërtetuar fakte të 

rëndësishme, si dhe gabimisht ka interpretuar dokumente dhe procesverbale të cilat vejnë në 

pikëpyetje saktësinë apo besueshmërinë e vërtetimit të fakteve të rëndësishme, ngase me asnjë 

provë nuk është vërtetuar se i akuzuari të ketë ndjekur me automjet të dëmtuarin, po ashtu faktin 

kryesor që kinse të goditjes me gurë nga ana e të akuzuarit të dëmtuarin gjykata e shkallës së parë e 

ak vërtetuar krejtësisht në mënyrë të gabuar dhe kjo nuk është thënë nga askush dhe të gjithë kanë 

thënë se prapa kokës të dëmtuarin e ketë goditur dikusht tjetër, e jo i akuzuari, andaj gjykata e 

shkallës së parë nuk ka mundur të vërtetoj gjendjen reale faktike krye në vete pa dëshmi dhe pa 

prova, e që në këtë rast të gjitha provat dhe dëshmitë kanë dërguar në një drejtim se i akuzuari nuk i 

ka shkaktuar lëndime të rënda trupore të dëmtuarit. 

Gjykata e Apelit gjen se këto pretendime ankimore të mbrojtësit të akuzuarit, nuk qëndrojnë, 

ngase sipas shkresave të çështjes edhe gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë 
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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 drejt pretendohet në ankesën e ushtruar. Meqë i 

akuzuari K.K. nuk e ka pranuar fajësinë gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar procedurën e prove 

dhe atë leximin e deklarimeve të dëshmitarëve L.K. dhe Osman Morina të dhëna në shqyrtimin e 

mëparshëm gjyqësor me datën 06.09.2019, deklarimin e ekspertit mjeko ligjor Dr. F.D. të dhënë me 

datën 30.07.2020, leximin e deklaratës së të dëmtuarit E.K. të dhënë në polici me datën 02.08.2018 

dhe në prokurori me datën 24.01.2019, leximin e deklaratës së dhënë në Polici në Prizren e të 

dëmtuarit L.K. të datës 27.07.2018, leximin e deklaratës së dhënë në Polici në Prizren të akuzuarit 

K.K. të datës 27.01.2019, shiqimin dhe leximin e raportit secialistik mjekësor me numër 9903 të 

datës 27.07.2018 të E.K. nga Dr. N.K. – Spitali Rajonal në Prizren, leximi në dosjen e forenzikës – 

njësia e forenzikës në Prizren bashkë me raportin e këqyrjes së ngjarjes të datës 27.07.2018, shiqimi 

në fotoalbumin si në shkresat e lëndës, leximi i deklaratës së të akuzuarit K.K. të datës 06.02.2019 

në Prokurorinë Themelore në Prizren, leximi  i deklaratës e dhënë të dëmtuarit L.K. në Prokurorinë 

Themelore në Prizren të datës 24.01.2019. Nga të cilat dëshmi dhe prova materiale gjykata e 

shkallës së parë ka vërtetuar në pa mëdyshje se i akuzuari, ka kryer veprën penale në bashkëkryerje 

Lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par. 3 nënpar. 3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, me datë, 

kohë dhe vend sikurse në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar. Të cilat dëshmi dhe prova 

materiale janë në harmoni të plotë me njëra-tjetrën dhe pa mëdyshje vërtetojnë veprimet 

inkriminuese të ndërmarra nga i akuzuari ditën kritike e të përshkruara si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar e në të cilat veprime formësohet të gjitha elementet objektive dhe 

subjektive të figurës së veprës penale për të cilën i akuzuari është shpall fajtor dhe dënuar sipas 

ligjit, veprime këto të vërtetuara edhe nga vet mbrojtja e të akuzuarit i cili në shqyrtimin gjyqësor 

nuk e mohon sulmin dhe konfliktin me të dëmtuarin. Ndërsa lidhur me pretendimet ankimore të 

mbrojtësit të akuzuarit se nuk qëndron se të dëmtuarin e ka goditur i akuzuari me guri, e po ashtu 

nuk qëndron motivi i kryerjes së veprës penale se rasti ka ndodhur si rezultat i një mos marrëveshje 

në mes të familjeve të akuzuarit dhe të dëmtuarit, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të 

mjaftueshme lidhur me vërtetimin e këtyre fakteve vendimtare. Ku nga deklarata e të dëmtuarit dhe 

dëshmitarit L.K. dhënë në fazat më të hershme procedurale gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar 

faktin se deri të konflikti ka ardhur si rezultat i mosmarrëveshje paraprake që kishin ndodhur në mes 

familjeve, ndërsa faktin se të dëmtuarin e ka godit i akuzuari me guri duke i shkaktuar lëndime të 

rënda trupore të konstatuar edhe nga eksperti mjeko ligjor gjykata e shkallës së parë i ka vërtetuar 

edhe me provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor e veçanërisht nga dëshmia e dëshmitarit 

Osman Morina i cili në dëshminë e tij ndër të tjera ka thënë se “i akuzuari K. e ka goditur me një 

guri në fytyrë”, është fjala për këtu të dëmtuarin E.. Andaj, nga të lartcekurat ky kolegj vlerësoj se 

edhe gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, dhe pa të drejtë ankimohet 

aktgjykimi në këtë drejtim. 

Meqë gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë drejtë është aplikuar edhe 

ligji penal kur i akuzuari është shpall fajtor për veprën penale në bashkëkryerje Lëndim i rëndë 

trupor nga neni 186 par. 3 nënpar. 3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ngase në veprimet e të 

akuzuarit formësohen të gjitha elementet e figurës penale e cila i vihet në barrë dhe se nuk ka 

rrethana të cilat përjashtojnë kundërligjshmërinë apo përgjegjësinë penale të akuzuarit. 
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Përkitazi me vendimin mbi dënimin Prokurori pretendon se gjykata e shkallës së parë të 

akuzuarit i ka shqiptuar sanksion penal të ulët duke pas parasysh se mbrojtja gjatë gjithë procedurës 

penale në vazhdimësi nuk e pranonte fajësinë e plotë për veprën penale, gjegjësisht mohonte të 

kishte përdorur mjet të rrezikshëm (gurin) me të cilin të dëmtuarit ia ka shkaktuar lëndimet e rënda 

trupore të përshkruara si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, e po ashtu si përfundim pretendon 

se duke ditur peshën, natyrën, pasojën e shkaktuar dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale si dhe 

ekzistimin e rrethanave rënduese sanksioni penal i shqiptuar nuk është në frymën e ligjit, ngase nuk 

mund të arrihet qëllimi i dënimit, andaj ka propozuar që ndaj të akuzuarit të shqiptohet një dënim 

më i ashpër.  

Mbrojtësi i të akuzuarit përkitazi me vendimin mbi dënimin me ankesë pretendon se gjykata 

e shkallës së parë me rastin e vendimit lidhur me sanksionin penal i ka tejkaluar të gjitha 

parashikimet normale të një gjykimi fer dhe të drejtë, duke i shqiptuar të akuzuarit dënim me burg 

prej 4 viteve, ku në arsyetim për një dënim të tillë elementet e veprës penale për cilën është shpall 

fajtor, i ka marrë si rrethana rënduese, dashjen e ka marrë si rrethanë rënduese, për veprën penale që 

nuk mund të kryhet pa dashje, lëndimet e shkaktuara ndaj të dëmtuarit i ka marrë si rrethana 

rënduese, pasojat, motivin dhe të gjitha të tjerat që janë elemente të veprës penale, gjë e cila është në 

kundërshtim me ligjin, ndërsa rrethana lehtësuese thuajse fare nuk ka vërejtur. 

Ky kolegj vlerëson se pretendimet e mësipërme ankimore të Prokurorit për shqiptimin e një 

dënimi më të lartë ndaj të akuzuarit nuk janë të bazuara, ndërsa në anën tjetër pretendimet ankimore 

të mbrojtësit të akuzuarit përkitazi me vendimin mbi dënimin janë të bazuara dhe ka hapësirë që 

ndaj të akuzuarit të shqiptohet një dënim më i butë. Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit 

të llojit dhe lartësisë së dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat në pajtim me dispozitat e nenit 69 të 

KPRK-së, më ç’rast si rrethana lehtësuese për të akuzuarin mori parasysh keqardhjen e shfaqur nga 

i akuzuari, ndërsa si rrethana rënduese vlerësoj shkallën e lartë të pjesëmarrjes dhe të dashjes ku i 

akuzuari ka vepruar me dashje direkte ka mundur ta dijë se me veprimet e tija mund t’i shkaktonte 

të dëmtuarit lëndime të rënda me mjet të fortë dhe me pasoja të përkohshme të shëndetit, po ashtu i 

akuzuari si bashkë i akuzuar ka qenë pjesëmarrësi kryesor në sulm ndaj të dëmtuarit, pasojat e rënda 

që janë shkaktuar për shëndetin dhe ka rezultuar me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, motivin e 

veprës penale e cila ka ndodhur si pasojë e problemeve të mëparshme të familjeve të dëmtuarit dhe 

të akuzuarit, sjellja e kryerësit pas kryerjes së veprës penale i cili ka qenë në arrati me qëllim që t’i 

shmanget përgjegjësisë penale, dhe në prani të këtyre rrethanave i ka shqiptuar të akuzuarit dënimin 

si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

Kolegji penal i kësaj gjykate vlerësimin e tillë të rrethanave relevante që ndikojnë në matjen 

e llojit dhe lartësisë së dënimit nga ana e gjykatës së shkallës së parë e pranon pjesërisht si të drejtë 

dhe të bazuar në ligj dhe vlerëson se gjykata e shkallës së parë rrethanat rënduese i ka mbi vlerësuar 

dhe si pasojë e këtij mbi vlerësimi të akuzuarit i ka shqiptuar dënim të ashpër dhe jo proporcional 

me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të akuzuarit si ekzekutor. Prandaj, duke pas 

parasysh të gjitha rrethanat relevante të cilat ndikojnë në matjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, të 

cilat kanë ekzistuar dhe i ka konstatuar gjykata e shkallës së parë, ky kolegj vlerësoj se ka hapësirë 

që ndaj të akuzuarit të shqiptohet një dënim më i butë, ashtu që aprovoj pjesërisht si të bazuar 



7 
 

ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, ndryshoj aktgjykimin e ankimuar vetëm përkitazi me vendimin 

mbi dënimin dhe i shqiptoj të akuzuarit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 

(gjashtë) muaj si në dispozitiv të këtij aktgjykimit me bindje se edhe një dënim i tillë është në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale te të akuzuarit si ekzekutorë dhe me intensitetin e 

rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, e posaçërisht duhet të jenë në funksion të 

preventives gjenerale dhe individuale, forcimit të moralit të shoqërisë si dhe përgjegjësisë dhe 

disiplinës së qytetarëve dhe se me dënimin e shqiptuar kryerësi do të parandalohet nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe do të ndikoj në përmbajtjen e 

personave tjerë nga kryerja e veprave penale, kjo gjykatë konsideron se me dënimin e shqiptuara të 

akuzuarit nga kjo gjykatë do të arrihet edhe qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitat e neni 38 

të KPRK-së. Ky kolegj i vlerësoj si të pabazuara pretendimet ankimore të Prokurorit për shqiptimin 

e një dënimi më të lartë për të akuzuarin, Prokurori me ankesë nuk përmend ndonjë rrethanë të re 

rënduese e cila nuk ka qenë objekt vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë dhe e cila kishte me 

ndikuar në shqiptimin e një dënimi më të lartë ndaj të akuzuarit, faktikisht rrethanat e pretenduara 

rënduese në ankesën e Prokurorit kanë qenë objekt vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë, për këtë 

fakt me asnjë nga pretendimet e tij Prokurori nuk e bindi kolegjin e kësaj gjykate se ndaj të 

akuzuarit duhet shqiptuar dënim më i lartë, andaj edhe e refuzoj ankesën e tij si të pabazuar. 

Nga sa  u tha më lartë në pajtim më dispozitën  e nenit  403 të KPP-së,  u  vendos si në 

dispozitiv  të këtij  aktgjykimi. 
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