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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

         PAKR.nr.584/2019  

 

 

         NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin penal të 

përbërë nga gjyqtarët, Burim Ademi kryetar, Have Haliti dhe Tonka Berishaj anëtare, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesionale Sadik Kryeziut, si procesmbajtëse, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarve G.S. e A.I., që të dy nga Gjilani, për shkak të veprës penale vrasje në 

tentativ të kryer në bashkëveprim nga neni 146 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK, duke vendosur 

sipas ankesave të Prokurorisë Themelore-DKR në Gjilan, të mbrojtëses së të akuzuarit A.I., 

av.K.A., dhe të përgjigjeve në ankesë të Prokurorisë të mbrojtësit të akuzuarit G.S., av.J.I. dhe 

mbrojtëses së të akuzuarit A.I., av.K.A.S., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore-DKR në Gjilan , PKR.53/2014, të dt.03.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur 

konform nenit 390  të KPPK-së, me datë 17.12.2019, mori këtë:  

 

  

           A K T G J Y K I M 

 

 

I.Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Themelore-DKR në Gjilan, aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore-DKR në Gjilan, PKR.53/2014, i datës 03.10.2019, ndryshohet përkitazi me 

vendimin për dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit, të akuzuarve G.S. e A.I., për veprën penale 

për të cilën janë shpallur fajtor, lëndim i rëndë trupor të kryer në bashkëveprim nga neni 154 

par.1 pika 3 lidhur me nenin 20 e 23 të KPRK-së, dënimet e shqiptuara me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 muajsh, iu merr si të vërtetuara, ndërsa të akuzuarit G.S. për pjesën e mbetur 

të dënimit prej 2 muaj e 27 ditë pas llogaritjes se paraburgimit dhe arrestit shtëpiak nga 

dt.16.09.2012, deri me dt.19.12.2012, i përcakton dënim me gjobë në shumë prej 2000 euro, 

ndërsa të akuzuarit A.I. për pjesën e mbetur të dënimit prej 2 muaj pas llogaritjes se 

paraburgimit dhe arrestit shtëpiak nga dt.16.09.2012 deri me dt.16.01.2013, i përcakton dënim 

me gjobë në shumë prej 1600 euro. 

 

 II.Ankesa e mbrojtëses së të akuzuarit A.I., refuzohet si e pa bazuar. 

  

 

 

 

                A r s y e t i m 
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Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Ferizaj, PKR.53/2014, të dt.03.10.2019,  të 

akuzuarit G.S. e A.I., janë shpallur fajtor për veprën penale në lëndim i rendë trupor të kryer 

në bashkëveprim nga neni 154 par.1 pika 3 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK, për të cilën vepër 

janë gjykuar, me nga 180 (njëqindetetëdhjetë)ditë, burgim secili prej tyre në të cilat dënime me 

burg do t’iu llogaritet edhe koha e qëndrimit në paraburgim dhe arrest shtëpiak dhe atë, për 

G.S. koha e qëndrimit në paraburgim prej dt.16.09.2012, deri me dt.12.12.2012, si dhe koha e 

qëndrimit në arrest shtëpiak prej dt.12.12.2012, e deri me dt.19.12.2012, ndërsa për të 

akuzuarin A.I., do të llogaritet koha e qëndrimit në paraburgim prej dt.16.09.2012, deri me 

dt.12.12.2012, si dhe koha e qëndrimit në arrest shtëpiak pre jdt.12.12.2012 deri me 

dt.16.01.2013.  

 

Me kërkesën e të akuzuarve, pjesa e mbetur e dënimit me burg u zëvendësohet me gjobë dhe 

të: të akuzuarit V.S., i zëvendësohet dënimi i mbetur me burg, me dënim me gjobë në shumë 

prej 800(tetëqind) euro, ndërsa të akuzuarit A.I., dënimi i mbetur me burgim, i zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shumë prej 600(gjashtëqind) euro. 

 

Janë obliguar të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor, kësaj gjykate ti paguajnë shumën 

prej nga 50 euro, secili prej tyre dhe secili prej tyre shumat prej nga 50 euro, për kompensimin 

e viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë parashtruar: 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

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

vendimit mbi dënimin, duke propozuar që të ndryshoj aktgjykimin e ankimuar dhe lëndën ta 

kthej në rivendosje.  

 

Mbrojtësja e të akuzuarit A.I.t av.K.A., për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi 

dënimin, me propozim që çështja të kthehet në rigjykim apo aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet.  

 

Përgjigje në ankesë të Prokurorisë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit G.S., av.J.I., me 

propozim që Gjykata e Apelit, ta refuzoj si të pa bazuar ankesën e prokurorisë dhe aktgjykimin 

e ankimuar ta vërtetoj. 

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur mbrojtësja e të akuzuarit A.I., av.K.A., me propozim që 

Gjykata e Apelit, ta refuzoj si të pa bazuar ankesën e prokurorisë dhe aktgjykimin e ankimuar 

ta vërtetoj apo ta ndryshoj në favor të akuzuarit A.I.. 

 

Prokuroria e Apelit, me parashtresën PPA/I.nr.542/2019, të dt.22.11.2019, ka propozuar që 

ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në Gjilan, të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i 

ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit të shpallen fajtor për veprën penalë e cila iu vihet në 

barrë dhe të iu shqiptohen dënime më të larta me burg efektiv, ose aktgjykimi i ankimuar të 

anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje, ndërsa përgjigjet në ankesën e 

prokurorisë të parashtruara nga mbrojtësit e të akuzuarve, të refuzohen si të pabazuara. 
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Gjykata në kuptim të nenit 390 të KPPK-së, mbajti seancën e kolegjit, në të cilën prezantoj 

vetëm i akuzuari G.S., kurse nuk prezantuan i akuzuari A.I. dhe av.K.A., të dëmtuarit A.2. A. 

dhe E. GJ., si dhe Prokurori i Apelit të cilët ishin njoftuar në mënyrë të rregullt. 

Gjykata e Apelit, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesën e Prokurorisë 

Themelore-DKR në Gjilan, të mbrojtësit të akuzuarit A.I. av.K.A. dhe përgjigjeve në ankesën 

e PTH në Gjilan, të mbrojtësve të akuzuarve, av.K.A. dhe av.J.  I. dhe pas vlerësimit edhe të 

shkresave tjera në lëndë gjeti se: 

 

Ankesa Prokurorisë Themelore-DKR në Gjilan, pjesërisht është e bazuar, ndërsa ankesa e 

mbrojtësit të akuzuarit A.I. është e pa bazuar. 

 

Prokuroria Themelore-DKR në Gjilan ka pretenduar se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë 

në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par.1.7 dhe 

par.2 të KPPK-së, sepse të akuzuarit fillimisht janë akuzuar për vepër penale të kryer në 

bashkëveprim vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK-së, kurse gjykata 

e shkallës se parë e ka ricilësuar në veprën penale në lëndim të rendë trupor në bashkëveprim 

nga neni 154 par.1 pika 3 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK-së, se dispozitivi i aktgjykimit është 

në kundërshtim me arsyetimin dhe me provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësore dhe të 

arsyetuara në arsyetim të aktgjykimit, për çka aktgjykimin e bënë të pa qëndrueshëm, se ka 

edhe shkelje tjera për të cilat gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit A.I. edhe pse në ankesë i cekë vetëm dy baza ankimore shkeljen e 

ligjit penal dhe vendimin mbi dënimin, në arsyetim të ankesës i referohet edhe bazave tjera 

ankimore, si shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën 

par.1.12 të KPPK-së, dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, me pretendim se gjykata e 

shkallës se parë nuk ka vlerësuar drejtë se kush ka filluar konfliktin, është bazuar në deklaratat 

e të dëmtuarve, kurse dëshmitarët vetëm se kanë cekur se e kanë parë konfliktin por nuk kanë 

parë se kush ka filluar dhe kush këndë e ka goditur, se nuk është vërtetuar se kush ka poseduar 

shishe të birrës të dëmtuarit apo të akuzuarit.   

 

Gjykata e Apelit, duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve ankimore të 

Prokurorisë, por sipas detyrës zyrtare, konstaton se aktgjykimi i ankimuar, nuk është përfshirë 

në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, është përpiluar në harmoni me 

dispozitat e nenit 370 par.7, të KPPK-së. Në arsyetim të aktgjykimit gjykata e shkallës së parë, 

ka paraqitur në mënyrë të plotë dhe të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron të 

vërtetuara, me rastin e ricilësimit të veprës penale në lëndim të rendë trupor të kryer në 

bashkëveprim nga neni 154 par.1 pika 3 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK-së. Aktgjykimi i 

ankimuar përmban arsyet e duhura faktike dhe juridike mbi të gjitha faktet relevante të kësaj 

çështje penale, të cilat arsye si të drejta dhe të ligjshme i pranon edhe kjo gjykatë, sepse kanë 

mbështetje në provat e administruara nga gjykata e shkallës se parë, ashtu që nuk vëren shkelje 

që kishin me ndikuar në anulimin e aktgjykimit. 

 

Prokuroria gjithashtu ka pretenduar së me aktgjykimin e ankimuar gjendja faktike është 

vërtetuar në mënyrë të gabuar, sepse në veprimet e të akuzuarve qëndrojnë elementet e veprës 

penale vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK-së, kurse gjykata e 

shkallës se parë i ka shpallur fajtor për vepër penale lëndim të rendë trupor në bashkëveprim 

nga neni 154 par.1 pika 3 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK-së, kurse nuk ka pasur parasysh 

dashjen e të akuzuarve për kryerjen e veprës penale për të cilën janë akuzuar sepse të akuzuarit 

janë përgatitë paraprakisht dhe kanë ndërmarrë veprime të drejtpërdrejta. 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore të prokurorisë dhe të mbrojtëses 

se të akuzuarit A., nuk qëndrojnë, se nga shkresat e lëndës, respektivisht nga provat e 

administruara, është vërtetuar gjendja faktike në mënyrë të drejtë dhe të plotë, se të akuzuarit 

G.S. e A.I.,  me  dt.16.09.2012 rreth orës 00.22 minuta në Gjilan në rrugën “....”, përballë 

xhamisë së Medëresës, pas mosmarrëveshjes paraprake më të dëmtuarit të cilëve i akuzuari G. 

dhe një shokë të tij i kishin thënë largohu prej këtu, atëherë të dëmtuarit E.  Gj. e A. A. kishin 

bërë një gjiro me veturë, e kur kanë arritur të Xhamia kishin dëgjuar duke ju  fshikulluar të 

akuzuarit, ata kishin ndal veturën dhe ishin dal nga vetura, kishin filluar të shahen dhe fyhen 

në mes veti, si dhe ishin godit me  grushta, e më pas i akuzuari G.,  e kishte goditur njëherë me 

një mjet të fortë mprehtës( jo të fort) të dëmtuarin A.2. në anën e djathtë  të shpinës, duke i 

shkaktuar  plagë të rënda trupore, 1.3mm, kurse i akuzuari A.1., e godet me shishe në pjesë të 

ndryshme të trupit dhe duke  parë këtë gjendje ndërhyn i dëmtuari E. që ti ndajë, me ç’rast të 

akuzuarit e godasin dy herë nga mbrapa në shpinë me mjet të fortë mprehtës(jo të mpehtë) dhe 

njëherë në krahun e djathtë, duke i shkaktuar edhe të dëmtuarit E. lëndime të rënda trupore, e 

për shkak të natyrës së lëndimeve të njëjtit detyrohen të kërkojnë ndihmë mjekësore në spitalin 

e Gjilanit, pastaj edhe në QKUK në Prishtinë.  

 

Këtë gjendje faktike gjykata e shkallës se parë, e ka vërtetuar nga dëshmia e të dëmtuarve A.2. 

A., E. GJ., dëshmitarëve H.R., I. H., G.R. dhe Sh.M., si dhe nga mendimi dhe konstatimi 

ekspertit mjeko ligjor Dr. S.M. lidhur me lëndimet trupore të cilat i kishin pësuar të dëmtuarit 

A.2. A. dhe E. GJ.. 

 

Se sipas të dëmtuarit E. Gj., natën kritike kishin qenë me një shokë tek kafiteria “...”; aty ka 

qenë edhe i akuzuari G.i dhe një person tjetër dhe nuk e dinë se kush është  fjalosur, por G.i i 

kishte thënë largohu prej këtu se nuk dua me të pa afër, atëherë ishte larguar, me veturë kishte 

bërë një xhiro nëpër qytet me A.2. A.n dhe SH.M., para se me arritur te xhamia e Medresesë e 

kanë parë G.in e A.1.in, ata kanë  filluar me i sha  dhe me iu vishkulluar, kanë dalë nga vetura 

dhe iu kanë thënë se pse po na fyeni çfarë problemi keni dhe nuk i kujtohet se cili prej tyre u 

ka thënë se nuk e patëm me juve, atëherë i kishte thënë A.2.it leje se nuk e paskan me ne, kur 

e kanë kthyer shpinën nga mbrapa kanë filluar të i godasin, por ka qenë terr dhe nuk ka mundur 

me vërejtur se a kanë pas thikë, por e dinë se një mjet të mbrehtë, kurse G.i kishte thënë që të 

lënë këtë punë le të përfundon me kaq, por  e ka vërejtur kur G.i e A.1.i e kanë goditur me një 

mjet në shpinë A.2.in dhe ai ka ndërhyrë për ti ndarë dhe ka marrë edhe disa plagë të tjera, 

pastaj ka vazhduar kacafytja mes G.it e A.2.it, pastaj A.1.i  e ka goditur me grushta,  të cilit  

edhe ai ia ka kthyer të njëjtën mënyrë sepse e ka sharë dhe e ka prekur në  moral, nuk e dinë 

me çfarë mjeti i ka marrë tri plagë, kurse plagën e katërt e ka marrë nga guri, por në vendin e 

ngjarjes ku ka ndodhur kacafytja ka pasur shishe të thyera.  

Njëjtë e kishte përshkruar rastin edhe i dëmtuari A.2. A. se të akuzuarit G.i dhe A.1.i, kishin 

pasur shishe të birrave në dorë, i kanë thyer për tokë dhe aty ka filluar rrahja në mes tyre ku 

edhe kishte marrë plagë, por nuk e dinë mjetin me të cilin i është shkaktuar plaga, por mendon 

se i është shkaktuar ndoshta  nga shishja e birrës dhe  atë nga  ana e G.it, por edhe  A.1.i ka 

pasur shishe në dorë, ata vetë janë ndal pasi kanë dëgjuar provokimet, më parë nuk e kishte 

njohur A.1.in, janë pajtuar dhe nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk parashtron kërkesë 

pasurore juridike.   

Edhe dëshmitari okular H.R., kishte  deklaruar se e ka parë ngjarjen e natës kritike sepse ka 

qenë duke shitur cigare, por nuk e ka kuptuar se kush  me kënd është rrahur, por vetëm ka 

dëgjuar një zhurmë dhe nuk i ka parë mjet në dorë askujt gjatë rrahjes. 

 

Kurse dëshmitari Sh. M., i cili natën kritike kishte qenë  me veturë së bashku me të dëmtuarit 

E. Gj. dhe A.2. A.n, kishte sqaruar se si natën kritike kanë dalur me  veturë për të shëtitur nëpër 

qytet kanë konsumuar birra dhe para butikut  “Quni”, E.i  e ka   ndalë  veturën dhe ata janë 
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nisur në drejtim të akuzuarve, kur ka dalë nga vetura ka dëgjuar kur  njëri nga të akuzuarit ka 

thënë skemi punë me juve, pastaj ka filluar sharja në mes tyre si dhe  përleshja me grushta, ka 

dashur që të i ndajë, por ska mundur sepse përleshja është kryer shumë shpejt dhe A.2.i e E.i 

kanë hyrë në veturë, kurse E.in e ka parë të lënduar në krah, i cili ka thënë A.2.it vozit ti deri 

te spitali. Sipas këtij dëshmitari kacafytja ka ndodhur shumë shpejtë dhe aty ka sjellë kush ka 

mundur, në përleshje kanë marrë pjesë G., A.1.i, E.i dhe A.2.i, por vetëm thekson se G. dhe 

A.1.it më vonë ju ka pa shishe të xhamit, kurse dëshmitari G. R., i cili  natën kritike kishte qenë 

duke punuar te kafiteria “Doblin”, e ka parë një veturë “Merecedes”, e cila është parkuar para 

xhamisë së Medresesë, ka parë dy persona se kanë dalë dhe kanë gjuajtur me shishe, por nuk e 

ka parë se është goditur dikush.   

 

Se nuk është kontestuese se të dëmtuarit A.2. A. dhe E. Gj. kanë pësuar lëndime të rënda 

trupore, kjo është vërtetuar nga mendim i ekspertit mjeko ligjor Dr. S. M., se i dëmtuari A.2. 

A., ka pësuar plagë shpuese në kafazin e kraharorit, ana  e djathtë dhe depërtimin e ajrit dhe 

gjakut në  hapësirën e mushkërive djathtas  të shkaktuara  nga mjeti i fortë mprehtës mekanik, 

si të tilla bëjnë pjesë në lëndime të rënda trupore, me pasoja të përkohshme të shëndetit. 

Gjithashtu edhe i dëmtuarit E. Gj., sipas këtij eksperti ka  mare plagë shpuese ne regjionin e 

parakrahut të majtë, krahut të djathtë dhe dy plagë shpuese njërën regjionin skapular  tjetra në  

regjionin deltaideal djathtas dhe thyerje  kockës  së anës së djathë, të shkaktuara nga mjeti i 

fortë (jo mbrehtës) që si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të rënda trupore me pasoja të 

përkohshëm të shëndetit. 

 

Sipas Gjykatës së Apelit, pretendimet e prokurorisë se kemi të bëjmë me vrasje në tentativë 

nuk qëndrojnë, duke pasur parasysh rrethanat e vërtetuara nën të cilat të akuzuarit kanë kryer 

veprën penale, se nuk është vërtetuar dashja të akuzuarve, sepse ata nuk kishin planifikuar dhe 

nuk ishin përgatitur paraprakisht siç pretendon prokuroria, se kanë qenë të dëmtuarit të cilët e 

kanë ndalur veturën e kanë shkuar të akuzuarit janë fjalosur fillimisht për shkak se më parë i 

akuzuari G. në kafiterin ... i kishte thënë të dëmtuarit E. të largohet nga aty, atëherë kishin bërë 

një gjiro me veturë dhe kur i kanë parë të akuzuari ishin ofruar dhe gjatë fjalosjes dhe 

ofendimeve kishte filluar përleshja fizike, ku ka rezultuar me lëndime të trupore për të 

dëmtuarit, kurse nuk është vërtetuar dashja e të akuzuarve që ti privojë nga jeta të dëmtuarit, 

andaj, bazuar në këto prova gjykata e shkallës se parë, drejtë ka vepruar kur ka konstatuar se 

me veprimet e të akuzuarve nuk qëndrojnë elementet e veprës penale të vrasjes në tentativë, 

por të veprës penale lëndim të rendë trupor. 

 

Prokuroria pretendon se janë shkelur dispozitat e nenit 385 par.1 të KPPK-së, kur gjykata e 

shkallës se parë e ka ricilësuar veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 146 lidhur me 

nenin 20 e 23 të KPK-së, në veprën penale në lëndim të rendë trupor në bashkëveprim nga neni 

154 par.1ja e të akuzuarit A.I. pretendon se si rezultat i shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike me aktgjykimin e 

ankimuar është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit. 

 

Gjykata e Apelit duke vepruar sipas pretendimeve ankimore të prokurorisë dhe të mbrojtëses 

se të akuzuarit A.I. lidhur me shkeljen e ligjit penal, vlerëson  gjykata e shkallës se parë, drejtë 

ka vepruar, kur të akuzuarit i ka shpallur fajtor për veprën penale, lëndim i rëndë trupor, se 

gjendja faktike është vërtetuar drejt nga gjykata e shkallës se parë. 

 

Prokuroria aktgjykimin e ankimuar e atakon edhe për shkak të vendimit mbi dënimin, duke 

pretenduar se edhe përkundër rikualifikimit të veprës penale, të akuzuarve nuk iu janë shqiptuar 

dënime meritore për veprën penale që i ka shpallur fajtor, sepse rrethanat lehtësuese të cekura 

në aktgjykimi nuk janë të asaj natyre që të akuzuarve të iu shqiptohen dënime nën minimumi 
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e paraparë ligjor, se  dënimet e tilla nuk janë proporcion me veprën penale që iu vihet në barrë, 

dhe nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit. 

   

Mbrojtësja e të akuzuarit A.I. edhe pse në ankesë thirret edhe mbi vendimin mbi dënimin  nuk 

cekë ndonjë rrethanë lehtësuese sa i për ketë vendimit mbi dënimin, por propozon që aktgjykim 

i ankimuar të ndryshohet ose çështja të kthehet në rigjykim. 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të dënimit ka pasur parasysh të gjitha rrethanat 

të parapara me nenin 73 të KPRK-së, të cilat kanë ndikuar në lartësinë e dënimit, ku si rrethana 

lehtësuese për të akuzuarit ka marrë parasysh sjelljet korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

gjendjen e vështirë ekonomike, më parë nuk kanë qenë të dënuar, moshën e re të akuzuarve në 

kohën e kryerjes se veprës penale, të dëmtuarit janë pajtuar me të akuzuarit dhe nuk i janë 

bashkëngjitur ndjekjes penale. 

Gjykata e Apelit, duke pasur parasysh rrethanat në të cilat është bazuar gjykata e shkallës se 

parë, me rastin e shqiptimit të dënimit, për veprën e kryer penale lëndim i rendë trupor të kryer 

në bashkëveprim nga neni 154 par.1 pika 3 lidhur me nenin 20 e 23 të KPK-së, dhe duke i 

vlerësuar të njëjtat përkitazi me pretendimet ankimore të prokurorisë, gjen se janë të bazuara, 

se sipas prokurorisë gjykata e shkallës se parë me rastin e matjes se dënimeve edhe përkundër 

rikualifikimit të veprës penale, të akuzuarve nuk iu ka shqiptuar dënime meritore për veprën 

penale që i ka shpallur fajtor, se rrethanat lehtësuese të cekura në aktgjykimi nuk janë të asaj 

natyre që të akuzuarve të iu shqiptohen dënime në minimumi e paraparë ligjor, se të dëmtuarit 

kanë pësuar lëndime të rënda trupore, për të cilat lëndime ekziston edhe mendimi i ekspertit 

mjeko ligjor, e kjo rrethanë nuk është vlerësuar realisht si rrethanë rënduese nga gjykata e 

shkallës së parë, atëherë kjo gjykatë gjen se dënimet e shqiptuar të akuzuarve si në dispozitiv 

të aktgjykimit janë në proporcion me rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale dhe me 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, se 

veprat e tilla janë rritje, andaj duke i vlerësuar pretendimet ankimore  të Prokurorisë Themelore 

në Gjilan, kjo gjykatë ndryshoi aktgjykimin e ankimuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me 

bindje se ky dënim i shqiptuar i përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale 

për të cilën janë shpallur fajtor të akuzuarit, e me bindje se me dënimin e shqiptuar ndaj të 

akuzuarve do të arrihet qëllimi i dënimit, i paraparë me nenin 41 të KPRK-së. 

 

 Nga arsyet e sipër cekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 403 të 

KPPK. 

 

   

        GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

           PAKR.nr.584/19, të dt.17.12.2019 

 

 

Procesmbajtës,   Anëtarët e kolegjit,  Kryetar i kolegjit, 

Sadik Kryeziu                                 Burim Ademi 

1. Have Haliti 

 

2. Tonka Berishaj 

  

 

 

 

 

 


