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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
PAKR.nr.613/2019 

                                                                                      
                   
          NË EMËR TË POPULLIT  
 
 
 

Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti për Krime të Rënda, në kolegj të përbërë nga gjyqtarët: 
Driton Muharremi kryetar, Fillim Skoro gjyqtar referues, e Vaton Durguti, anëtar me bashkëpunëtoren  
profesionale Leonita Lajçi, në çështjen penale kundër të pandehurve S.I., S.S. dhe F.P., të gjithë nga 
Mitrovica, për shkak të veprës penale përvetësimi në detyrë në bashkëkryerje nga neni 425 par.1 të KPRK-
së, duke vendosur përkitazi me ankesën e PTH-DKR në Mitrovicë, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore DKR në Mitrovicë, P.nr.33/19 të dt. 07.10.2019, dhe ne seancën e kolegjit të mbajtur me 
dt.23.01.2020, mori ketë:  

 
 
 

         A K T GJ Y K I M    
 

 

  

Aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në Mitrovicë, dhe aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore-DKR në Mitrovicë, P.nr.33/19 të dt. 07.10.2019, ndryshohet për shkak të vendimit mbi dënimin, 
ashtu që të pandehurve S.I., S.S. dhe F.P., secilit veç e veç, i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje 
prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse të pandehurit në afatin e verifikimit prej 2 (dy) 
viteve nuk kryen vepër të re penale, dhe secilit të pandehurit veç e veç iu shqiptohet dënimi me gjobë në 
shumë prej nga 300 (treqind) €, të cilët dënimin me gjobë i të pandehurit, obligohen ta paguajnë në afat prej 
15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse të njëjtin, nuk e paguajnë në afatin e caktuar, 
atëherë dënimi i shqiptuar me gjobë do të iu zëvendësohet me dënim burgimi, ashtu që për çdo 
20(njëzet)Euro, do të llogaritet një ditë burgim. 
   

.  

   A r s y e t i m 
 

 
             Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Mitrovicë, P.nr.33/19 të dt. 07.10.2019, të pandehurit 
S.I. nga fsh. ..., S.S. nga fsh. ..., dhe F.P. nga fsh. ...., të gjithë nga Komuna e Mitrovicës, janë shpallur 
fajtorë për shkak të veprës penale, përvetësimi në detyrë në bashkëkryerje nga neni 425 par.1 të KPRK-së, 
dhe secilit të pandehur i është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej nga 1 (një) muaj, nëse në 
afatin e verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryejnë vepër të re penale dhe secilit prej të pandehurve iu është 
shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej nga 100 €,.e nëse dënimet  
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e shqiptuara me gjobë të pandehurit nuk e paguajnë në afatin e caktuar, atëherë dënimet e shqiptuara me 
gjobë, secilit prej të pandehurve do t’iu zëvendësohen me dënim me burgim duke i llogaritur një ditë burgim , 
ashtu që për çdo 20 €, do t’iu llogaritet një ditë burgim   

.  
  

 
.  

Të pandehurit janë obliguar që shpenzimet e procedurës penale secili veç e veç, të paguajnë 
shumën prej nga 20 €, dhe te tre të akuzuarit në pjesë të barabarta të paguajnë shumën prej 50 €, në Fondin 
për Kompensimit e Viktimave të Krimit, e të cilat shpenzime janë të obliguar që të paguajnë në afat prej 15 
ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

 
  

-Prokuroria Themelore-DKR në Mitrovicë, për shkak të vendimit mbi dënimin, me propozim që 
Gjykata e Apelit, aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P.nr.33/19 të datës 07.10.2019, sa i përket 
vendimit mbi dënimin ta ndryshojë dhe të pandehurve t’iu shqiptojë dënim me burgim efektiv. Prokuroria e  

 
Prokuroria e Apelit DKR në Prishtinë, me shkresën e saj PPA/I.nr.69/19 të datës 21.11.2019, ka 

propozuar që të aprovohet ankesa e PTH-DKR në Mitrovicë, dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të 
pandehurve t’iu shqiptohet dënim me burg efektiv. 

 
Gjykata e Apelit, konformë nenit 390 par.1 të KPP, ka caktuar seancën e kolegjit, në të cilën morën 

pjesë të pandehurit S.I.,S.S., dhe mbrojtësit e tyre av.F.J. dhe G.I., nuk mere pjesë i pandehuri F.P. Granit 
dhe Prokurori i Apelit, edhe pse ka qenë i njoftuar ne mënyre te rregullt dhe seanca është mbajtur në 
mungesë të tyre ne pajtim me dispozitën e nenit 394 par 4 të KPP. 

  
Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve ankimore të paraqitura në 

ankesën e PTH-DKR në Mitrovicë, dhe detyrimisht në kuptim të dispozitës të nenit 394 par.1 të KPP-së, e 
duke marrë parasysh edhe mendimin me shkrim të Prokurorisë së Apelit,  dhe pas vlerësimit dhe shqyrtimit 
të gjithë shkresave të lëndës të paraqitura në ankesë, gjeti se: 
 
              Ankesat e PTH-DKR në Mitrovicë, është e bazuar.  
  
 Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës. 
 

Prokuroria Themelore-DKR në Mitrovicë, në ankesën e saj pretendon se gjykata me rastin e 
vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit ka vlerësuar vetëm rrethanat lehtësuese se të pandehurit kanë 
pranuar fajësinë, sinqeritetin e tyre, pendimin e tyre, se bëhet fjalë për një shumë të vogël të parasë, mirëpo, 
gjykata nuk ka marrë parasysh rrethanat rënduese shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurve, se veprat 
penale janë kryer me dashje, të dëmtuarve iu janë marrë të hollat në shumë prej nga 100 €, për blerjen e 
ujëmatësve dhe vënien e tyre në banesat e të dëmtuarve, që ato të holla të pandehurit i kanë marrë për vete 
edhe pse kanë qenë të obliguar t’i njoftojnë të dëmtuarit se kanë të drejtë të lajmërohen në ujësjellësin 
Rajonal të Mitrovicës, duke iu kërkuar para secilit në shumë prej nga 100 €, ku 60 € iu kanë kërkuar për 
legalizim, kurse 20 € për blerjen e ujëmatësve dhe 20 €, për kryerjen e punëve, dhe të pandehurit kanë 
shkuar në shitoren “Hekraria” i kanë blerë dy ujëmatës nga 15 €, duke mos iu lëshuar faktuara të dëmtuarve 
dhe dënimi i shqiptuar nga ana e gjykatës është i butë dhe nuk do të arrihet qëllimi i dënimit ndaj të 
pandehurve që në të ardhmen mos të përsërisin kryerjen e veprave penale, sidomos ndaj personave të cilët 
gjatë detyrës së punës zyrtare kanë përvetësuar para të kundërligjshme në detyrë dhe dënimet e shqiptuara 
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të këtilla mund të ndikojnë edhe tek personat tjerë që gjatë detyrës zyrtare të përvetësojnë të holla në 
mënyrë të kundërligjshme.  
 
           Gjykata e Apelit, në pajtim me nenin 394 par.1 të KPP-së, duke e shqyrtuar aktgjykimin e gjykatës së 
shkallës së parë, sipas pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesën e Prokurorisë Themelore-DKR në 
Pejë, e duke shikuar edhe sipas detyrës zyrtare në kuptim të ekzistimit të shkeljeve esenciale të dispozitave 
të procedurës penale, nga neni 384 par.1 dhe shkeljes së ligjit penal nga neni 385 par.1 të KPP-së, Gjykata 
e Apelit, gjen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk është përfshirë në shkeljet e cekura më lartë, 
e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij.  
 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në Mitrovicë, e që ka të 
bëjë me vendimin mbi dënimin, ankesa është e bazuar. Gjykata e Apelit, vlerëson se gjatë marrjes së 
vendimit mbi dënimin dhe matjen e saj, gjykata e shkallës së parë, nuk i ka respektuar rregullat e 
përgjithshme mbi matjen e dënimit të parapara si në nenin 69 par.3 të KPRK-së, dhe sipas vlerësimit të 
Gjykatës së Apelit edhe pse të pandehurit kanë pranuar fajësinë, janë penduar për veprën penale të cilën e 
kanë kryer dhe kanë qenë të sinqertë në seancën fillestare, ankesa me të drejtë vlerëson se nuk janë  marrë 
parasysh rrethanat se të pandehurit kanë përvetësuar të hollat duke shfrytëzuar mosdijen e të dëmtuarve, e 
në anën tjetër nuk janë vlerësuar në mënyrë të drejtë karakteristikat personale të pandehurve, përvetësimin i  
të hollave është bërë pa mund, dhe nga lakmia, e cila ndikon negativisht në rrethin ku ata punojnë, për arsye 
se të pandehurit e kanë pasur për detyrë vënien e ujëmatësve në shtëpinë e të dëmtuarve Nexhat Hasani 
dhe Nazmije Dobra, e duke i marrë parasysh se gjykata e shkallës së parë, këto rrethana nuk i ka vlerësuar 
në mënyrë të drejtë, Gjykata e Apelit, duke marrë parasysh gjendjen ekonomike të pandehurve, e ndryshoi 
aktgjykimin dhe secilit prej të pandehurve iu shqiptoi dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajve, i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet në afatin e verifikimit prej 2 viteve, nëse të pandehurit nuk kryejnë vepër të re 
penale, dhe secilit të pandehurit veç e veç iu është shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej nga 300 
(treqind) €, dhe me këto dënime të shqiptuara kumulative të pandehurve, pritet që t’i parandalojë të 
pandehurit që në të ardhmen mos të kryejnë vepra të këtilla penale-preventiva individuale, e njëkohësisht të 
parandalojë edhe të tjerët në kryerjen e veprave penale të këtilla -preventiv e përgjithshme, si dhe të shpreh 
gjykimin shoqëror, në ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit në respektimin e ligjit ,dhe të arrihet qëllimi i 
dënimit të paraparë si në nenin 38 të KPRK-së. 
  

 Prandaj, nga arsyet e përshkruara më lartë, u deshtë që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, të 
ndryshohet, ndërsa ankesa e Prokurorisë Themelore –DKR në Mitrovicë, të aprovohet si e bazuar, e në 
pajtim me dispozitën e nenit 403  të KPP-së.  

 
     GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                            PAKR.nr.613/2019, të dt.23.01.2020 
 

 
 

             Procesmbajtëse,                Anëtarët e Kolegjit,                       Kryetari i Kolegji,  
            ____________                   ________________                       ________________  
             Leonita Lajçi                        Fillim Skoro                                 Driton Muharremi  
                                                       ________________ 
                                                           Vaton Durguti  
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