
Buletini i praktikës gjyqësore të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë, tetor 2015. 

Gjykata e Apelit e Kosovës 

 



Këshilli redaktues 

1. Xhevdet Abazi 

2. Mejreme Memaj 

3. Fllanza Kadiu 

4. Isa Kelmendi 

5. Hasan Shala 

6. Vjollca Rizaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmbajtja 

 

Praktika gjyqësore: 
 



-Nga e drejta civile 

-Nga e drejta administrative 

-Nga e drejta ekonomike 

-Nga e drejta penale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktika gjyqësore nga e drejta civile 

PROCEDURA KONTESTIMORE 

ÇËSHTJA PARAPRAKE 

Ligji i Procedurës Kontestimore, Ligji për  Marrëdhëniet e Detyrimeve 

Në procedurën  kontestimore, në kuptim të nenit 14 të LPK, në pikëpamje të ekzistimit 

të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të kryerësit, gjykata është e lidhur për 

aktgjykimin penal të formës së prerë, me të cilën i pandehuri është shpallur fajtor. 



Mirëpo, sipas nenit 192 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  gjykata është e 

detyruar që në procedurë kontestimore t’i vërtetojë faktet në kuptim të rrethanave në 

të cilat është shkaktuar dëmi dhe të cilat e kushtëzojnë shkallën e fajësisë, gjë që ka 

ndikim në zbatimin e mundshëm të përgjegjësisë së ndarë.  

Nga arsyetimi  

Paditësi pranë gjykatës ka parashtruar padi kundër të paditurës për kompensim  të dëmit  që e 

kishte pësuar në aksidentin e komunikacionit që kishte ndodhur më datë 12.10.2003, në të 

cilin kishin marrë pjesë vetura e markës “Golf”, e sigurua tek e paditura dhe kamioni i 

markës “FAP”, pronar i të cilit është paditësi. Aksidenti ishte shkaktuar pasi vetura “Golf” 

kishte dalë  nga shiriti i djathtë në shiritin e kundërt me qëllim të shmangies së goditjes së një 

këmbësori dhe ishte përplasur me kamionin i cili, në atë moment, vinte nga kahu i kundërt 

dhe drejtuesi i tij, për të shmangur përplasjen direkte, kishte reaguar me kthim në të djathtë, 

duke dalë jashtë rrugës dhe duke o rrokullisur.  Drejtuesi i automjetit “Golf” është shpallur 

fajtor dhe është gjykuar me aktgjykim penal, i cili ka marr formë të prerë. Në këtë aksident 

lëndime ka pësuar drejtuesi i kamionit, në të cilin gjithashtu ishin shkaktuar dëme, dhe për 

këto arsye është parashtruar padia për kompensim dëmi.  

Gjykata e shkallës së parë, duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, e aprovoi 

kërkesëpadinë e paditësit, ngase shkaktari i aksidentit të komunikacionit, përkatësisht 

drejtuesi i automjetit “Golf”, ishte shpallur fajtor me aktgjykim të formës së prerë në 

procedurën penale.  

Gjykata e shkallës së dytë e prishi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë për shkak të 

vërtetimit jo të plotë dhe të mangët të gjendjes faktike, në mënyrë që në riprocedurë, mbasi të 

jetë kryer ekspertiza e trafikut, të vërtetohen faktet relevante që  kanë të bëjnë me shpejtësinë 

me të cilën kishin lëvizur  të dy automjetet;  nëse kishte pasur ose jo kontakt mes automjeteve 

dhe nëse për shkaktimin e aksidentit kishte kontribuuar vetëm i siguruari i të paditurës  apo 

edhe vetë paditësi.  Kjo për arsye se, në kuptim të dispozitave të nenit 14 të LPK, vendimi i 

gjykatës paraqet provë për ekzistimin e veprës penale dhe të përgjegjësisë penale apo 

kundërvajtëse të personit të gjykuar. Ndërkaq, në bazë të nenit 192 të Ligjit për Marrëdhëniet 

e Detyrimeve, gjykata është e detyruar që në procedurë kontestimore t’i vërtetojë faktet në 

kuptim të rrethanave në të cilat është shkaktuar dëmi dhe të cilat e kushtëzojnë shkallën e 

fajësisë, gjë që ka ndikim në zbatimin e mundshëm të përgjegjësisë së ndarë.  

Aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë, 

Ac nr. 240/08 të datës 04.05.2009.  

 

RREGULLIMI I PARASHTRESËS 

Ligji i Procedurës Kontestimore 



Kur gjykata i urdhëron palës që ta rregullojë parashtresën, ajo është e detyruar t’ia 

vërë në dukje asaj të gjitha mangësitë sa i përket anës formale të saj, për shkak të të 

cilave nuk ka mundur të veprohet, por posaçërisht duhet t’ia tërheqë vërejtjen  për 

pasojat të cilat do t’i kishte në rast se nuk do të vepronte sipas urdhëresës së gjykatës, 

përkatësisht nëse nuk e kthen parashtresën e rregulluar dhe të plotësuar brenda afatit.  

 

Nga arsyetimi  

Paditësi ka parashtruar padi në gjykatë kundër të paditurit për vërtetimin e së drejtës së 

servitutit të kalimit. Duke vepruar sipas padisë, gjykata ka dalë në vend dhe pas kryerjes së 

shikimit të vendit dhe ekspertizës së gjeodezisë, ka kërkuar me parashtresë nga paditësi që të 

bëjë rregullimin dhe precizimin e kërkesëpadisë. Pasi paditësi nuk ka vepruar sipas 

parashtresës për rregullimin e kërkesëpadisë, gjykata e shkallës së parë, në bazë të nenit 102 . 

2 dhe 3 të LPK, padinë e paditësit e ka trajtuar me aktvendim si të tërhequr dhe në udhëzimin 

juridik ka konstatuar se kundër këtij aktvendimi, sipas nenit 261.4 të LPK, nuk lejohet 

ankimi.  

Gjykata e shkallës së dytë e prishi aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë, duke gjetur se 

ai  është  përfshirë me shkelje qenësore të parashikuara nga neni 182.1,  lidhur me nenin 102 

të LPK. Gjykata e shkallës së parë, kur e ka udhëzuar paditësin me parashtresë për 

rregullimin dhe precizimin e kërkesëpadisë, nuk ka vepruar në kuptim të dispozitave të nenit 

102, duke mos ia vënë në dukje atij edhe pasojat juridike në rast se ajo nuk do të korrigjohej 

dhe nuk do të plotësohej brenda  afatit të caktuar, pra pa e paralajmëruar palën  se në atë rast 

ajo do të hidhej poshtë, përkatësisht nuk e kishte udhëzuar se në cilin afat do të duhej kryer 

plotësimi dhe korrigjimi i parashtresës. Kur gjykata e urdhëron palën që ta rregullojë 

parashtresën, ajo është e detyruar  ta udhëzojë njëherësh  atë për anën formale të përmbajtjes 

së parashtresës, duke ia tërhequr posaçërisht vërejtjen për pasojat të cilat do t’i ketë pala nëse 

nuk vepron sipas urdhëresës së gjykatës, gjë që nuk ka ndodhur në rastin konkret.  

Gjykata e shkallës së parë në vend të parashtresës për njoftim të rregullimit të padisë, ka qenë 

dashur ta urdhëronte me aktvendim palën paditëse që ta bëjë rregullimin e padisë,  ta 

udhëzonte atë për anën formale të përmbajtjes së padisë, përkatësisht kërkesëpadisë, por 

posaçërisht do të duhej ta kishte paralajmëruar për pasojat që do t’i kishte në rast se nuk do të 

vepronte si më sipër.  Ky është aktvendim që merret gjatë shqyrtimit kryesor dhe ka të bëjë 

me drejtimin e procedurës. Në të vërtetë, ky vendim ka karakter procedural dhe kundër tij, 

sipas nenit 387 .2 të LPK, nuk lejohet ankimi. Mirëpo vlerësimin dhe qëndrimin juridik të 

gjykatës së shkallës së parë, e cila konstaton  me aktvendim tërheqjen e padisë dhe  në vend 

të këshillës juridike konstaton se kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesa, gjykata e 

shkallës së dytë nuk e aprovoi si të rregullt dhe të ligjshëm. Kundër aktvendimit me të cilën 

padia e paditësit trajtohet si e tërhequr ankesa është e lejueshme, sepse ky aktvendim nuk 

bënë pjesë në aktvendimet me të cilat drejtohet gjykimi, por është aktvendim me të cilin 

vendoset në mënyrë meritore dhe për këtë arsye paditësit nuk i është dhënë mundësia  ta  

shqyrtojë çështjen para gjykatës, përkatësisht të parashtrojë ankesë. Ankesa është e 



palejueshme vetëm ndaj aktvendimeve me të cilat administrohet gjykimi e të cilat janë 

saktësisht të përcaktuara në nenin 387.1 të LPK. Në këtë grup të aktvendimeve bën pjesë 

edhe aktvendimi me të cilin  urdhërohet pala që ta bëjë rregullimin e parashtresës, por nuk 

bënë pjesë aktvendimi mbi konstatimin e tërheqjes së padisë, kur pala nuk ka vepruar sipas 

aktvendimit të mëparshëm. Po ashtu, gjykata e shkallës së parë gabimisht i referohet nenit 

261 .4 të LPK kur konstaton se kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesa, sepse kjo 

dispozitë ka të bëjë me tërheqjen e padisë, kështu që kur konstatohet tërheqja për shkak se 

paditësi nuk ka vepruar sipas urdhëresës së gjykatës, atëherë vendoset meritorisht dhe ndaj 

këtij aktvendimi lejohet ankesa.  

 

Aktvendimi i Gjykatë së shkallës së dytë 

Ac nr. 26/2011 Datë 14.09.2011 

 

 

 

KOMPETENCA  

Ligji i Procedurës Kontestimore 

Për gjykimin në kontestet lidhur me përgjegjësinë jokontraktuale për shpërblimin e 

dëmit për shkak të lëndimeve trupore, përveç gjykatës së kompetencës së përgjithshme 

territoriale, është kompetente edhe gjykata në territorin e së cilës është kryer veprimi 

dëmtues apo gjykata në territorin e së cilës ka lindur pasoja e dëmit.   

Nga arsyetimi  

Paditësi pranë Gjykatës Themelore Prizren-Dega Suharekë ka parashtruar padi për 

kompensim dëmi kundër të paditurës, për shkak të lëndimeve të pësuara në aksidentin e 

komunikacionit, i cili ka ndodhur në autostradën Prizren-Prishtinë. Duke vepruar sipas 

padisë, Gjykata Themelore  Prizren-Dega Suharekë, të paditurës ia dërgon padinë  për të 

dhënë përgjigje. E paditura me parashtresë jep përgjigje ndaj padisë, duke mos kundërshtuar 

kompetencën. Gjykata e shkallës së parë shpallet jokompetente në pikëpamje territoriale për 

të vepruar sipas padisë së paditësve në këtë çështje juridike dhe lëndën ia dërgon Gjykatës 

Themelore Prizren, e cila, me parashtresën e dt. 18.06.2015,  inicion konfliktin e 

kompetencës, ngase konsideron se kompetente për të gjykuar në këtë çështje është Gjykata 

Themelore Prizren-Dega Suharekë, për arsye se me dispozitën e nenit 22.1 të LPK është 

parashikuar se gjykata mund të shpallet jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm pas 

prapësimit të palës së paditur të parashtruar me anë të përgjigjes ndaj padisë. E paditura në 

përgjigjen ndaj padisë nuk e ka kundërshtuar kompetencën e asaj gjykate.  

Gjykata e Apelit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, gjeti se kompetente lëndore dhe 

vendore është Gjykata Themelore  Prizren -Dega Suharekë, së cilës i janë dërguar shkresat e 

lëndës për veprim të mëtejmë.  Në kuptim të dispozitës së nenit 22.3 të LPK, parashikohet se 

gjykata mund të shpallet sipas detyrës zyrtare jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm 

kur ekziston kompetenca territoriale ekskluzive e ndonjë gjykate tjetër, por më së voni deri në 



momentin e paraqitjes së përgjigjes ndaj padisë. Duke u bazuar në këtë dispozitë, Gjykata e 

Apelit konsideron se Gjykata Themelore Prizren-Dega Suharekë është kompetente  të veprojë 

në këtë lëndë. Kjo për arsye se e paditura nuk e ka kundërshtuar kompetencën e asaj gjykate, 

se nuk kemi të bëjmë me kompetencë ekskluzive dhe se pas pranimit të përgjigjes ndaj padisë 

nuk ka pasur mundësi të shpallet jokompetente territoriale. Në anën tjetër, në këtë çështje 

kemi të bëjmë me kontest të shpërblimit të dëmit dhe, sipas nenit 47. 1  të LPK, për gjykim 

është kompetente, përveç gjykatës e kompetencës së përgjithshme territoriale, edhe gjykata 

në territorin  e së cilës  është kryer veprimi dëmtues apo gjykata në territorin e së cilës ka 

lindur pasoja. Ndërkaq në paragrafin 2 të po këtij neni parashikohet që kur dëmi është 

shkaktuar si pasojë e  vdekjes apo lëndimit të rëndë trupor, kompetente është edhe gjykata në 

territorin e së cilës paditësi e ka vendbanimin, respektivisht vendqëndrimin e vet, posaçërisht 

kur kemi të bëjmë me kontestet sipas padive civile kundër shoqërive të sigurimit, siç  

parashikohet në paragrafin 3 të të njëjtit nen.  Prandaj, në rastin konkret kemi të bëjmë me 

kompetencë territoriale të zgjedhur dhe, sipas qëndrimit të kësaj gjykate, procedura duhet të 

zhvillohet në gjykatën së cilës i është parashtruar padia së pari, pasi që pala paditëse ka pasur 

mundësi të zgjedhë kompetencën territoriale të gjykatës; në rastin konkret kjo  është Gjykata 

Themelore Prizren-Dega  Suharekë.  

 

Aktvendimi i Gjykatës Apelit të Kosovës, 

CN nr. 37/2015, datë 30.06.2015  

 

 

PENGIMI I POSEDIMIT 

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore 

Edhe bashkëposeduesi i sendit mund të jetë i trazuar nga bashkëposeduesi tjetër në 

posedimin e së drejtës së bashkëposedimit , nëse pengimi i posedimit të së drejtës kryhet 

në atë mënyrë që bashkëposeduesit i mohohet e drejta e posedimit – shfrytëzimit, 

administrimit dhe pasjes në dispozicion të sendit të pandarë  e të përbashkët. 

 

Nga arsyetimi  

Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se paditësi dhe e paditura kanë qenë në  bashkësi 

martesore qysh nga viti 1993. Kjo bashkësi martesore është zgjidhur me aktgjykim të formës 

së prerë në vitin 2010. Gjatë kohës sa ka zgjatur bashkësia martesore bashkëshortët kishin 

blerë  një banesë në Prishtinë, e cila ishte regjistruar në emër të paditësit, si blerës. Në 

banesën e përmendur një kohë, sa ka zgjatur bashkësia martesore, kanë jetuar paditësi dhe e 

paditura.  Në vitin 2009, ndërgjyqësit ia kanë dhënë banesën me qira një punëtori të EULEX-

it  dhe qiranë, sipas marrëveshjes së ndërgjyqësve, e ka marrë e paditura.  Detyrimet e tjera që 

lidhen me  banesën, sa u përket tatimeve dhe shpenzimeve të tjera,  i kanë hequr kohë pas 

kohe të dy ndërgjyqësit. Ndërkohë ndodh zgjidhja e martesës së ndërgjyqësve. Pas 



ndërprerjes së qirasë nga qiramarrësi, çelësi i banesës i është dorëzuar paditësit. Paditësi, pas 

pranimit të çelësave, ka kërkuar  të marrë një qiramarrës tjetër, por këtë e ka bërë edhe e 

paditura  nëpërmjet të emailit.  Mirëpo, e paditura, pasi kthehet në Kosovë dhe gjen banesën 

të mbyllur, e angazhon një kompani ndërtimore punëtorët e së cilës heqin derën ekzistuese të 

banesës dhe e zëvendësojnë me një tjetër të re, ashtu që paditësit i pamundësohet qasja në 

banesë, ku konsiston edhe pengimi i posedimit, për të cilën arsye  paditësi ka kërkuar 

mbrojtje juridike me padi kur është vënë në dijeni për këtë.  

Gjykata e shkallës së parë vlerëson se kërkesëpadia e paditësit për pengim posedimi është e 

pabazuar dhe e ka refuzuar atë për arsye se paditësi nuk i ka provuar faktet se kur ka mësuar 

për shkëmbimin e derës (pengimin e kryer) dhe nëse ka qenë  bashkëposedues ose posedues i 

vetëm i banesës. Me rastin e pranimit të çelësave nga qiramarrësi ai ka qenë dashur ta 

përpilonte dhe ta nënshkruante procesverbalin e pranim-dorëzimit. E paditura ka bërë 

investime në banesë, duke marrë edhe kredi dhe është poseduese e drejtpërdrejtë, ashtu siç 

parashikon neni 103 i Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore. Paditësit i është 

shuar bashkëpronësia -bashkëposedimi në kuptim të nenit 107 e të njëjtit ligj. Gjykata e 

shkallës së parë ka vlerësuar se veprimet e ndërmarr nga e paditura janë veprime  

vetëndihmëse që janë në pajtim me dispozitën e nenit 112 par. 1 dhe 2 të Ligjit për Pronësinë 

dhe të Drejtat e tjera Sendore.  

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, Gjykata e Apelit nuk e aprovoi si të rregullt 

dhe të bazuar në ligj. Pasi që aktvendimi i goditur nuk përmbante shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara nga neni 182. 2 të LPK, të cilat 

gjykata e shkallës së dytë i vështron sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të LPK dhe 

pasi që gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, por mbi të cilën 

gabimisht është zbatuar e drejta materiale, gjykata e shkallës së dytë e ndryshoi aktvendimin 

e gjykatës së shkallës së parë, duke aprovuar kërkesëpadinë e paditësit.  

Këtë qëndrim Gjykata e Apelit e mori për arsye se posedimin e sendit dhe të së drejtës e ka 

çdo person që ushtron pushtetin faktik drejtpërsëdrejti, respektivisht ky është posedim i 

drejtpërdrejtë, por ekziston edhe posedimi i tërthortë në rastin kur posedimin e sendit e ka 

edhe  personi i cili pushtetin faktik e ushtron në bazë të uzufruktit, kontratës për shfrytëzimin 

e banesës - qirasë etj. Pra, posedimi (possessio) nuk është vetëm e drejtë e posedimit (ius 

possessionis), por është një  gjendje e caktuar faktike, e cila mbrohet me të drejtën objektive.  

Në këtë çështje konkrete juridike, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nga ana e gjykatës 

së shkallës së parë në mënyrë të sigurt është vërtetuar se banesa që është objekt i pengimit të 

posedimit është blerë nga ndërgjyqësit në kohën sa kanë qenë në bashkësi martesore. Para 

zgjidhjes së kësaj bashkësie martesore, banesa i është dhënë me qira një qiramarrësi dhe 

qiraja i është paguar të paditurës sipas marrëveshjes së ndërgjyqësve. Si  paditësi, ashtu edhe 

e paditura nuk kanë jetuar në këtë banesë gjatë kësaj kohe. Mirëpo, që të dy ndërgjyqësit i 

kanë hequr shpenzimet sa i përket mirëmbajtjes së banesës. Nga kjo rezulton se edhe paditësi, 

edhe e paditura kanë qenë bashkëposedues të kësaj banese. Prandaj, asnjëri prej tyre nuk do 

të mund ta përjashtonte tjetrin nga posedimi i banesës, pa marrëveshje.  Me veprimet e të 

paditurës – heqjen e derës së hyrjes së banesës dhe  vendosjen në vend të saj të derës tjetër të 

blinduar, (gjë që nuk është kontestuese),  pa marrëveshje me paditësin, ky i fundit është 



penguar  në bashkëposedim të banesës dhe me veprimet e këtilla është kryer akti i pengimit të 

posedimit, prandaj paditësi ka të drejtën e mbrojtjes gjyqësore. Gjykata jep mbrojtje sipas 

pushtetit të fundit faktik dhe pengimit të kryer, ashtu që janë pa ndikim e drejta e posedimit, 

baza juridike e posedimit dhe mirëbesimi i posedimit. Në të vërtetë, bashkëposeduesi, në bazë 

të nenit 108 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore, gëzon mbrojtje në 

marrëdhënien reciproke me bashkëposeduesin tjetër, po qe se njëri prej tyre e pengon tjetrin 

në mënyrën e ushtrimit të pushtetit faktik mbi sendin që është në bashkëposedim të tyre, siç 

kemi të bëjmë në rastin konkret.  

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac nr. 3613/14 datë 12.05.2015  

 

PENGIM I POSEDIMIT 

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore 

 

Padia për pengim posedimi parashtrohet në afatin prej 30 ditësh, pasi që poseduesi 

mëson për privimin apo pengimin e posedimit të tij. Po qe se me rastin e shqyrtimit 

paraprak të padisë gjykata gjen se padia është parashtruar pas afatit prej 30 ditësh, nga 

dita evënies në dijeni, padia hidhet poshtë si e parashtruar pas afatit. Mirëpo, në rast se 

gjykata gjatë shqyrtimit kryesor vërteton se paditësi e ka humbur afatin për 

parashtrimin e padisë të parashikuar nga neni 114 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat 

e tjera Sendore dhe mbasi bëhet fjalë për afat prekluziv të së drejtës materiale, për 

themelësinë e kërkesëpadisë duhet të vendoset në mënyrë meritore.  

 

Nga arsyetimi  

Paditësi është pronar i ngastrave kadastrale, në të cilat  është ndërtuar  shtëpia familjare 

shumë vite më parë. Paluajtshmëria e paditësit kufizohet me paluajtshmërinë e të paditurit, në 

të cilën ky e ka ndërtuar shtëpinë. Sipas referatit të padisë, gjatë muajit gusht të vitit 2012, 

respektivisht gjatë punimeve në objektin e banimit të të paditurit, me rastin e përdorimit të 

mjeteve për thyerjen e gurëve me eksplozivë, është shkaktuar dëm në shtëpinë e  paditësit. 

Paditësi u është drejtuar organeve komunale, përkatësisht Drejtorisë së Emergjencës dhe 

Sigurisë të Komunës së Prizrenit, qysh më parë, çka konstatohet nga përgjigjja e kësaj 

Drejtorie  dhënë paditësit më dt. 14.08.2012.  Pas kësaj, paditësi në Gjykatës Komunale të 

Prizrenit parashtron padi më datë 16.11.2012 për shkak të  pengimit të posedimit.  

Gjykata e shkallës së parë, pas shqyrtimit paraprak të padisë, konstatoi se paditësi pretendon 

se pengimi i posedimit është kryer në muajin gusht të vitit 2012 dhe se ai kishte pasur dijeni 

për këtë, ngaqë, me kërkesë të tij, Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë e Komunës së 

Prizrenit ka lëshuar raportin Më datë 14.08.2012, gjersa padia është parashtruar Më datë 



16.11.2012, domethënë pas afatit të parashikuar nga neni 114 i Ligjit për Pronësinë dhe të 

Drejtat e tjera Sendore, për të cilën arsye padinë e paditësit e hodhi poshtë si të parashtruar 

pas afatit.  

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, si të drejtë dhe të bazuar në ligj, në tërësi e 

aprovon edhe Gjykata e Apelit. Duke vlerësuar afatshmërinë e padisë së parashtruar, edhe kjo 

gjykatë mbetet pranë qëndrimit se ajo është e pasafatshme,  domethënë është parashtruar pas 

kalimit të afatit prej 30 ditësh, nga dita kur paditësi ka pasur dijeni për pengimin e kryer dhe 

kryerësin e pengimit.  Në rastin konkret, nga vetë kërkesa e paditësit parashtruar Drejtorisë së 

Emergjencës dhe të Sigurisë rezulton se paditësi ka pasur dijeni për pengimin dhe kryerësin e 

pengimit, kurse padinë e ka parashtruar Më datë 16.11.2012, domethënë pas afatit të 

parashikuar në dispozitën e nenit 114 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore. 

Prandaj, gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt kur padinë e paditësit e ka hedhur poshtë 

si të pasafatshme dhe pretendimet ankimore në këtë drejtim paraqiten si të pabazuara.  Sa u 

përket thënieve të palës paditëse se i padituri shkakton dëm  dhe rrezikon objektin e tij, kjo 

nuk përbën pengesë që pala paditëse të iniciojë kontest të posaçëm për kompensim dëmi apo 

mënjanim të rrezikut, natyrisht nëse shpreson se do të ketë sukses në procedurë, por jo në 

procedurën për pengim posedimi, e cila është procedurë e  posaçme.  

Aktvendim i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac nr. 5042/2012 datë 27.05.2013  

 

PENGIMI I POSEDIMI 

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore 

Gjykata ofron mbrojtje në rast të shqetësimit të posedimit në mënyrë verbale vetëm 

atëherë kur ai shqetësim  është serioz dhe nëse ka ndodhur pushimi i posedimit të sendit 

apo  ushtrimit të së  drejtës së posedimit.   

Pengimi serioz i posedimit në mënyrë verbale ekziston në rastin kur personi i tretë ia 

bën të ditur poseduesit të së drejtës ose të sendit se do ta sulmojë jetën, trupin ose 

pasurinë e tij ose  ka për t’i sjellë atij një të keqe shumë të madhe.  

 

Nga arsyetimi 

Paditësi ka parashtruar padi në Gjykatën Themelore për  pengim posedimi, ngase e paditura 

Më datë 03.03.2008 e kishte penguar atë,  duke i futur me dhunë punëtorët e vet të sigurimit 

në objektet që i kishte në posedim dhe  është kërcënuar se prej kësaj dite nuk guxojnë të 

hyjnë në këtë pasuri. Objektet në të cilat pretendohet pengimi i posedimit janë të ndërtuara në 

paluajtshmërinë që e  ka shfrytëzuar paditësja për nevojat e veta. Me dëgjimin e dëshmitarëve 

është vërtetuar se, pas tjetërsimit të objektit, shefi i rojës i ka njoftua punëtorët e paditëses se 

“prej sodit ky është vendi im, rojtarët i pruna dhe ma nuk keni çka lypni këtu”. Po ashtu, 

është vërtetuar se ka pasur bisedime ndërmjet kompetentëve të paditëses dhe të paditurës 



lidhur me tjetërsimin e objektit, por nuk është përdorur forca. Gjykata e shkallës së parë, duke 

u bazuar në këtë gjendje faktike, e refuzoi kërkesëpadinë e paditëses për pengim posedimi, 

për arsye se nuk bëhet fjalë për përdorim të dhunës dhe as për kërcënim serioz, që  do të 

përbënin fakte qenësore që pengimi i posedimit të kryhej edhe në mënyrë verbale dhe për 

këtë arsye e refuzoi kërkesëpadinë e paditëses.  

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, si të rregullt dhe të ligjshëm, e aprovoi edhe 

gjykata e shkallës së dytë. Kjo për arsye se akti i pengimit të posedimit kryhet në dy mënyra 

dhe këto: në bazë të shqetësimit dhe marrjes së posedimit, respektivisht privimit në mënyrë të 

padrejtë nga posedimi. Mirëpo, akti i pengimit të posedimit kryhet edhe në mënyrë verbale, 

por gjykata  jep mbrojtje gjyqësore për shqetësimin  kryer në mënyrë verbale vetëm me kusht 

që ai shqetësim i posedimit të jetë serioz dhe nëse është  shkaktuar shuarja e posedimit të 

sendit apo të drejtës së posedimit. Pengimi serioz i posedimit në mënyrë verbale, 

respektivisht me gojë, ekziston në rastin kur personi i tretë ia bën të ditur poseduesit të së 

drejtës ose të sendit se do ta sulmojë jetën, trupin ose pasurinë e tij ose poseduesit ka për t’i 

sjellë një të keqe shumë të madhe.  Në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë, me dëshmitë 

e dëshmitarëve të proceduar, ka vërtetuar faktin vendimtar se nuk ka pasur kërcënim të 

natyrës serioze nga ana e të paditurës, përkatësisht punëtorëve të saj, i cili do të kishte bërë që 

paditësja të mos e ushtronte posedimin e sendit e as të drejtën e vet, përkatësisht e paditura 

nuk i ka komunikuar paditësit se do ta sulmojë jetën e personave, trupin ose pasurinë dhe se 

ka për t’i sjellë ndonjë të keqe shumë të madhe atij, në rast se nuk largohet nga 

paluajtshmëria për të cilën bëhet fjalë, prandaj aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë u 

vërtetua.  

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac nr. 133/2011 të datës 02.03.2012. 

 

PËRGJEGJËSIA PËR TË METAT JURIDIKE 

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve 

Përgjegjësia për të metat juridike.- Shitësi përgjigjet në qoftë se mbi sendin e shitur 

ekziston ndonjë e drejtë e të tretit, e cila e përjashton, e zvogëlon ose e kufizon të 

drejtën e blerësit, për ekzistimin e së cilës ky nuk është njoftuar e as që ka dhënë 

pëlqimin që ta marrë sendin e ngarkuar me këtë të drejtë.  

 

Nga arsyetimi  

Paditësi është pronar i paluajtshmërisë - ngastrës kadastrale nr. 663/6, fletë-posedimi nr. 386, 

 zona kadastrale Milloshevë, me sipërfaqe prej 10 arësh. Këtë paluajtshmëri  ai e  kishte blerë 

nga pronarja e mëparshme, Aleksiq Lilana, në bazë të kontratës së shitblerjes së 

paluajtshmërisë dhe në posedim të kësaj paluajtshmërie është nga viti 1996. Mirëpo, në këtë 



paluajtshmëri ekziston objekti i të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.a.  

Prishtinë - Centrali i Telefonisë Fikse, i cili është ndërtuar qysh në vitin 1970, përkatësisht në 

kohën ku shitësi ishte në posedim të kësaj paluajtshmërie. Tani paditësi, që është blerës i 

kësaj paluajtshmërie, parashtron padi kundër të paditurës Posta dhe Telekomunikacioni i 

Kosovës në Prishtinë, për kompensim dëmi në emër të fitimit të humbur për shkak të 

pamundësisë së shfrytëzimit të paluajtshmërisë, ku është i vendosur objekti i të paditurës. 

Gjykata e shkallës së parë, pasi ka bërë identifikimin e paluajtshmërisë dhe ka vërtetuar 

sasinë e dëmit në emër të fitimit të humbur, e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit, me 

arsyetimin se, me dispozitën e nenit 154 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, 

parashikohet që ai që i shkakton dëm tjetrit ka  detyrimin që ta kompensojë dëmin, nëse nuk 

provon që dëmi është shkaktuar pa fajin e tij.  

Sipas Gjykatës së Apelit të Kosovës, qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë nuk mund 

të pranohet. Në këtë çështje nuk është kontestuese se paditësi paluajtshmërinë lëndore e ka 

blerë në vitin 1996 nga pronari i mëparshëm. Objekti i të paditurës në këtë paluajtshmëri ishte  

ndërtuar në vitin 1970, përkatësisht në kohën kur shitësi ishte në posedim të saj. Gjykata e 

shkallës së parë nuk i ka vërtetuar faktet relevante nëse në momentin e blerjes së 

paluajtshmërisë nga ana e paditësit blerësi-paditësi kishte pasur dijeni për këtë dhe a ka 

ndikuar kjo në lartësinë e çmimit me rastin e shitblerjes. Në të vërtetë, në rastin konkret kemi 

të bëjmë  me përgjegjësinë për mangësitë juridike të përmbushjes, ashtu që në këtë rast nuk 

aplikohen dispozitat e nenit 154 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve për kompensimin e 

dëmit, por  ky raport juridik duhet zgjidhur me zbatimin e dispozitave të nenit 121, lidhur me 

nenet 508-515 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, dispozita këto kanë të bëjnë  me 

mbrojtjen nga evikcioni.  Sipas këtyre dispozitave të nenit 508 të LMD, shitësi përgjigjet po 

qese mbi objektin që shitet ekziston e drejta e tretit, e cila e përjashton, e zvogëlon apo e 

kufizon të drejtën e blerësit. Sipas nenit 510 par. 1 të të njëjtit Ligj, me rastin e marrjes së 

objektit të shitblerjes nga blerësi, kontrata zgjidhet sipas ligjit, kurse sipas paragrafit 3 të 

nenit të njëjtë, blerësi ka të drejtën e kompensimit të dëmit të pësuar. Për arsyet e mësipërme, 

sipas qëndrimit të kësaj Gjykate, paditësi ka të drejtën që shitësi t’ia  kompensojë dëmin e 

pësuar.  Por me këtë rast duhet nisur nga parimi i barazisë së të dhënave reciproke, siç 

parashikohet në nenin 15 të LMD.  Nga sa u parashtrua lind edhe çështja e legjitimitetit të 

palëve. Prandaj aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë u prish dhe lënda u kthye për 

rishqyrtim, ashtu që pas mënjanimit të mangësive sa i përket legjitimitetit të palëve, të 

vërtetohen faktet nëse me rastin e shitblerjes së paluajtshmërisë  paditësi  ishte i njoftuar ose 

jo për mangësitë juridike të përmbushjes  së paluajtshmërisë dhe nëse këto mangësi  kishin 

ndikuar në çmim me rastin e shitblerjes, gjithnjë duke pasur parasysh mirëbesimin e 

kontraktueseve .   

 

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac nr. 2058/12 datë 12.12.2014. 

 

PËRGJEGJËSIA NË BAZË TË FAJËSISË-LIRIMI NGA PËRGJEGJËSIA 



Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve 

Përgjegjësia në bazë të fajësisë.- Zotëruesi lirohet nga përgjegjësia, në qoftë se provon 

se dëmi rrjedh nga ndonjë shkak që ka ndodhur jashtë sendit dhe efekti i të cilit nuk ka 

mundur të parashikohet dhe as të mënjanohet ose të evitohet . Zotëruesi i sendit lirohet 

nga përgjegjësia edhe në qoftë se provon se dëmi ka lindur nga veprimi i dëmtuesit ose i 

personit të tretë, gjë të cilën ai nuk ka mundur të parashihte dhe pasojat e të cilit nuk 

ka mundur t’i shmangte ose t’i lejonte. 

 

Nga arsyetimi  

Më datë 18.09.2003, në fshatin Sfërkë, komuna e Klinës, është djegur kamioni i paditësit i 

ngarkuar me ushqim kafshësh (sanë). Aksidenti ka ndodhur kur paditësi me kamionin e tij, 

duke transportuar sanën, me të arritur te fshati, gjatë kalimit nën rrjetin e rrymës elektrike 

380/220 W, përçuesit e të cilit kanë qenë të ulët,  është shkaktuar një lidhje e shkurtër, ashtu 

që në sanën e ngarkuar në rimorkio ka shpërthyer flaka dhe janë djegur sana dhe kamioni.  

Nga mendimi i ekspertëve të elektroteknikës është vërtetuar se rrjeti elektrik ka qenë jashtë 

standardeve të lejuara dhe, pasi përcaktoi sasinë e dëmit, gjykata e shkallës së parë e aprovoi 

kërkesëpadinë e paditësit, duke iu referuar dispozitave të nenit 154 dhe 158 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

Sipas qëndrimit të Gjykatës së Qarkut, gjykata e shkallës së parë i ka zbatuar gabimisht 

dispozitat e mësipërme të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve për arsye se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e të paditurës  KEK – Divizioni i Distribucionit; e paditura nuk e ka 

shkaktuar dëmin me qëllim apo nga pakujdesia, por dëmi është shkaktuar nga pakujdesia e 

vetë pronarit të automjetit, përkatësisht drejtuesit të kamionit, i cili do të duhej të dinte se a 

mund të kalojë pa pasoja nën rrjet me automjetin e vet. Ai, ndonëse  i kishte vënë re përçuesit 

e rrymës elektrike, kishte vazhduar ta ngiste automjetin. Në nenin 177 të LMD  parashikohet 

që pronari i sendit lirohet nga përgjegjësia po qe se provon se dëmi është shkaktuar 

ekskluzivisht me veprimet e të dëmtuarit,  prandaj në rastin konkret, meqë  dëmi ka ardhur si 

pasojë e veprimeve të të dëmtuarit, do të aplikohen rregullat mbi përgjegjësinë në bazë të 

fajësisë, kështu që   në këtë kontekst është irelevant mendimi i ekspertit se rrjeti elektrik si 

dhe përçuesit janë vendosur jashtë standardit. Për këto arsye aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së parë u ndryshua dhe kërkesëpadia e paditësit u refuzua.  Revizioni i ushtruar nga paditësi 

është refuzuar si i pabazuar nga Gjykata Supreme e Kosovës  me aktgjykimin Rev. I nr. 

5/2009 të datës 13 shkurt 2012, gjersa aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, Ac nr. 

230/2006,  datë 07.10.2008 është vërtetuar.  

Aktgjykim i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac nr. 230/2006 datë 07.10.2008.  

 

SHPËRBLIMI PËR FRIKË  

 

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve 



 

Shpërblimi i drejtë në të holla mund të caktohet për frikën intensive dhe të gjatë. Në 

qoftë se frika intensive ka zgjatur pak, shpërblimi mund të caktohet nëse për një 

periudhë të gjatë është çrregulluar baraspesha psikike e të dëmtuarit.  

 

Nga arsyetimi  

Më datë 17.08.2008 është shkaktuar një aksident i komunikacionit në rrugën Komoran- 

Carralevë. Aksidenti ka ndodhur kur drejtuesi i automjetit të tipit “Pasat 35”, me targa  532-

KS-093,  Sh. B., hyn në tejkalim të pasigurt, pa u bindur më parë nëse mund të bëjë një 

veprim të tillë, duke i rrezikuar kështu pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion dhe e ka goditur 

automjetin e tipit “Volksvagen Pollo”, me targa 581 KS 498, të cilin e ngiste paditësi H. C., 

nga Komorani,  i cili zhvendoset nga rruga kryesore në rrugën dytësore dhe me atë rast 

shkaktohet dëm material në automjetin e paditësit.  Shkaktari i aksidentit të komunikacionit, 

Sh. B., është shpallur përgjegjës në procedurën kundërvajtëse dhe është dënuar sipas ligjit.  

Në automjetin e paditësit  është shkaktuar dëm material, por nuk ka të dhëna nëse ai vetë 

kishte pësuar ose jo lëndime. Paditësi, pos shpërblimin e dëmit material, në padinë e 

parashtruar kundër kompanisë së sigurimeve kërkon edhe shpërblimin e dëmit në emër të 

frikës.  Gjykata e shkallës së parë  e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit .  

Sipas qëndrimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, gjykata e shkallës së parë gabimisht ka 

zbatuar të drejtën material kur e aprovoi kërkesën e paditësit për dëm jomaterial – frikë.  Kjo 

për arsye se gjykata e shkallës së parë nuk ka pasur prova se paditësi në rastin konkret ka 

pësuar lëndime. Shpërblimi i dëmit jomaterial duhet caktuar në përputhje me nenin 200, 

paragrafi 1 dhe 2 të LMD. Kështu, nëse gjykata do ta caktonte shpërblimin edhe për një dëm 

mjaft të vogël jomaterial, kjo do të ishte në kundërshtim me dispozitën e përmendur. 

Shpërblimi i drejtë në të holla sa i përket frikës mund të caktohet për frikën intensive dhe të 

gjatë. Në qoftë se frika intensive ka zgjatur pak, shpërblimi mund të caktohet nëse për një 

periudhë të gjatë është çrregulluar baraspesha psikike e të dëmtuarit,  por në rastin konkret 

nuk kemi  prova që paditësi të ketë pësuar ndonjë lëndim dhe për këtë arsye, sa i përket kësaj 

forme të kompensimit, aktgjykimi i shkallës së parë u ndryshua dhe kërkesa e paditësit lidhur 

me shpërblimin e dëmit jomaterial - për frikë, u refuzua.  

Aktgjykim  i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac nr. 1736/12, datë 26.06.2014  

 

NXJERRJA E PROVËS ME DËGJIMIN E PALËVE 

Ligji i Procedurës Kontestimore 

Ekziston shkelja qenësore e dispozitave të procedurës kontestimore, nëse në seancën e 

shqyrtimit kryesor, në mungesë të njërës palë, gjykata merr aktvendim për nxjerrjen e 



provës me dëgjimin e palëve dhe në këtë seancë  e dëgjon njërën palë dhe e përfundon 

shqyrtimin, duke marr aktgjykim të bazuar në këtë provë .  

 

Nga arsyetimi  

Paditësja në gjykatën e shkallës së parë ka parashtruar padi për shkurorëzim. Gjykata e 

shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë, caktoi shqyrtimin kryesor më datë 18.02.2015; në 

këtë shqyrtim nuk merr pjesë i padituri, kurse gjykata e shkallës së parë merr aktvendim që të 

nxirret si provë dëgjimi i palëve, kështu që e dëgjon paditësen dhe në bazë të kësaj prove 

merr aktgjykim me të cilin e zgjidh martesën e ndërgjyqësve.  

Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se pretendimi ankimor i të paditurit se aktgjykimi i 

goditur i gjykatës së shkallës së parë përmban shkelje qenësore të dispozitave të LPK, është i 

bazuar, prandaj e prishi aktgjykimin e goditur. Në rastet kur në seancën për shqyrtimin 

kryesor nuk merr pjesë njëra palë e caktohet nxjerrja e provës me dëgjimin e palëve, në atë 

seancë gjykata mund të marrë vendim për nxjerrjen e kësaj prove e pastaj ta shtyjë seancën, 

ashtu që palënqë mungon e thërret në seancën për nxjerrjen e provave në mënyrën e 

parashikuara në dispozitën e nenit 376 të LPK.  Duke mos vepruar në këtë mënyrë, gjykata e 

shkallës së parë ka bërë shkeljen qenësore të parashikuar nga neni 182.1, lidhur me nenin 376 

të LPK, për të cilën arsye aktgjykimi i goditur u desh të prishet.   

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac nr. 2876/15, datë 10.09.2015 

 

FITIMI I PRONËSISË ME MBAJTJE  

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore 

Për fitimin e të drejtës së pronësisë në bazë të mbajtjes duhet të përmbushen 

kumulativisht këto kushte: mirëbesimi, posedimi dhe koha e caktuar.  

 

Nga arsyetimi 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi, më datë 14.01.1982, kishte blerë nga e paditura 

ngastrën kadastrale nr. 3202/2, lista poseduese nr. 3690, z.k. Gjakovë, me sipërfaqe prej 

0.01.55 ha, në të cilën është ndërtuar shtëpia. Kjo shitblerje është bërë në prezencë të 

dëshmitarëve kur edhe është përpiluar kontrata, që nuk është legalizuar, dhe  kjo shitblerje në 

tërësi është realizuar, ashtu që paditësi është në posedim të paluajtshmërisë lëndore.  

Meqenëse paluajtshmëria lëndore ende evidentohet në emër të së paditurës, paditësi ka 

parashtruar padi për vërtetim të pronësisë në bazë të mbajtjes. Pas përfundimit të shqyrtimit 

kryesor, gjykata e shkallës së parë, në mbështetje të  gjendjes së vërtetuar faktike të 

përshkruar më sipër,  e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit, me arsyetimin se ai 



paluajtshmërinë lëndore e kishte blerë në vitin 1982,  se kjo shitblerje është realizuar në 

tërësi, se paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm dhe me mirëbesim dhe se të drejtën e 

pronësisë e ka fituar konform nenit 28 par. 4 të Ligjit për Bazat e Marrëdhënieve Juridiko-

pronësore.  

Gjykata e shkallës së dytë, duke aprovuar në tërësi qëndrim juridik të gjykatës së shkallës së 

parë, e refuzoi ankesën e të paditurës, kurse aktgjykimin e goditur e vërtetoi. Sipas vlerësimit 

të kësaj Gjykate, për fitimin e të drejtës së pronësisë në kuptim të nenit 28 par. 4 të Ligjit për 

Marrëdhëniet Juridiko-pronësore duhet të plotësohen kumulativisht 3 kushte: mirëbesimi, 

posedimi dhe koha, kushte këto që paditësi në rastin konkret i ka përmbushur në tërësi. Kjo 

për arsye se paditësi në bazë të shitblerjes është në posedim të paluajtshmërisë kontestuese  

qysh prej vitit 1982, që do të thotë mbi 20 vjet është posedues i ndërgjegjshëm dhe me 

mirëbesim. Prandaj, janë plotësuar të gjitha kushtet e parashikuara nga neni i mësipërm që 

paditësit t’i njihet e drejta e pronësisë në bazë të mbajtjes.   

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac nr. 158/05, datë 18.04.2007. 

 

ANULIM KONTRATE  

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve 

Vlefshmëria juridike e kontratës vlerësohet sipas dispozitave juridike të cilat kanë qenë 

në fuqi në momentin e lidhjes së kontratës e jo në dispozitat e mëvonshme, me 

përjashtim të rasteve kur me ligj të veçantë është caktuar ndryshe.  

 

Nga arsyetimi 

Paditësit kanë parashtruar padi për anulim të kontratës, duke kërkuar që të vërtetohet se 

kontrata për shkëmbimin e paluajtshmërive, E . nr. 66/56, datë 21.04.1956, e lidhur  mes  

paraardhësit të paditësve Rrustem M. Bugari, ish-nga Rahoveci, në njërën anë, dhe Komunës 

së Rahovecit, në anën tjetër, është nule dhe, si e tillë, nuk prodhon efekt juridik. 

 Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se paraardhësi i paditësve, i ndjeri Rrustem Bugari, 

dhe e paditura kanë lidhur kantatën për shkëmbimin e paluajtshmërive E nr. 66/56, datë 

21.04.1956, në bazë të së cilës paraardhësi i paditësve ka dhënë ngastrën kadastrale 634-17, 

me kulturë arë e klasës V,  me sipërfaqe prej 1.00,00 ha, e cila evidentohej në LP 382 z.k. 

Bernjak, ndërsa ka marrë ngastrën kadastrale nr. 2596/2, në vendin e quajtur “Dublane”, me 

kulturë vresht i klasës së parë, me sipërfaqe prej 0.29,00 ha, e cila evidentohet sipas LP nr. 

916 ZK Rahovec. Kjo kontratë është vërtetuar dhe është  realizuar në tërësi. Paditësit  

pretendojnë në padi se kjo kontratë është lidhur nën presionin e dhunës dhe kërcënimit, duke 

u shkelur rregullat e moralit.   



Duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë ka marrë 

qëndrimin juridik se kjo kontratë është lidhur në kundërshtim me parimet e përcaktuara në 

kushtetutë të rregullimit shoqëror, me dispozitat e detyrueshme apo me moralin e shoqërisë, 

ashtu që, me zbatimin e dispozitave të nenit 103 dhe 110 të LMD, e aprovoi kërkesëpadinë e 

paditësve.  

Gjykata e Apelit nuk e aprovoi si të rregullt dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së 

shkallës së parë, prandaj aktgjykimin e goditur e ndryshoi dhe kërkesëpadinë e paditësve e 

refuzoi si të pabazuar. Gjykata e Apelit konsideron se kontrata për shkëmbimin e 

paluajtshmërive është lidhur dhe është realizuar në vitin 1956, prandaj në rastin konkret nuk 

mund të zbatohen dispozitat e LMD-ës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 01.10.1978, sepse, sipas 

nenit 1106 të këtij Ligji, dispozitat e tij nuk do të zbatohen në marrëdhëniet e detyrimeve të 

krijuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, por do të zbatohen rregullat e përgjithshme të së 

drejtës civile, të cilat kanë qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës. Prandaj, Gjykata e 

Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale kur e 

ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve, me të cilën kanë kërkuar anulimin e kontratës sipas 

nenit 103 të LMD, për faktin se ky ligj nuk ka ekzistuar në kohën e lidhjes së kësaj kontrate 

dhe se në aktgjykimin e goditur nuk thuhet konkretisht se me cilat rregulla të rendit juridik, 

me cilat dispozita imperative apo të moralit shoqëror, të cilat kanë qenë në fuqi në kohën e 

lidhjes së kontratës, është lidhur kontrata për shkëmbimin e paluajtshmërive, e cila është 

objekt shqyrtimi. Nisur nga  gjendja faktike se në kohën e lidhjes së kontratës për 

shkëmbimin e paluajtshmërive nuk kanë ekzistuar rrethana që kanë ndikuar që ajo të jetë 

lidhur në kundërshtim me rendin juridik, dispozitat imperative dhe me moralin shoqëror në 

kohën e lidhjes së kontratës, gjykata e shkallës së parë, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, 

gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësve është e 

bazuar. Vlefshmëria juridike e kontratës vlerësohet sipas dispozitave juridike të cilat kanë 

qenë në fuqi në momentin e lidhjes së kontratës e jo sipas dispozitave të mëvonshme, me 

përjashtim të rasteve kur me ligj të veçantë është caktuar ndryshe.  

Nga ana tjetër, objekt i kërkesëpadisë është anulimi i kontratës ngase  është lidhur me të meta 

në aspektin e vullnetit të shprehur të njërës palë, përkatësisht në kushte të presionit, 

kërcënimit dhe dhunës ,të cilat përfaqësojnë bazë për të qenë kontrata e rrëzueshme. Në nenin 

117 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve janë parashikuar afatet subjektive dhe objektive 

brenda të cilave mund të kërkohet anulimi i një kontrate të tillë. Sipas kësaj dispozite afati 

subjektiv brenda të cilit mund të kërkohet anulimi i kontratës është një vit, nga dita kur është 

ditur shkaku i rrëzueshmërisë, respektivisht i pushimit të dhunës, ndërsa në paragrafin 2 të 

kësaj dispozite parashikohet se kjo e drejtë në çdo rast pushon me skadimin e afatit prej 3 

vjetësh (afati objektiv) prej ditës së lidhjes së kontratës. Afatet e lartpërmendura janë afate 

prekluzive (ligjore), të cilat nuk mund të shtyhen, por duhen respektuar rreptësisht. Pasi që 

paditësit, si trashëgimtarë të të ndjerit Rrustem Bugari, nuk kanë kërkuar anulimin e kontratës 

lëndore brenda këtyre afateve, atëherë ka pushuar e drejta për të kërkuar anulimin e kontratës, 

kështu që  konsiderohet, përkatësisht supozohet se pala e interesuar, e cila e kishte këtë të 

drejtë, është tërhequr nga një e drejtë e tillë dhe konsiderohet konvalidim në heshtje i 

çështjes. Prandaj, Gjykata e Apelit konsideron se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka 



zbatuar të drejtën materiale kur ka vlerësuar se paditësve nuk u ka pushuar e drejta për 

paraqitjen e padisë për anulimin e kontratës për shkëmbimin e paluajtshmërive, në kuptim të 

nenit 110 të LMD.  

 

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac nr. 3444/12, datë 20.01.2014 

 

AKTGJYKIM PËR SHKAK TË MUNGESËS 

Ligji i Procedurës Kontestimore 

Aktgjykimi për shkak të mungesës.- Kur seanca e parë shtyhet për shkak se nuk kanë 

ardhur palët ndërgjyqësve të thirrura në mënyrë të rregullt, marrja e aktgjykimit për 

shkak të mungesës në seancën e ardhshme paraqet shkelje të dispozitave të 

parashikuara  nga neni 151 pika 1 të LPK, ngaqë aktgjykimi për shkak të mungesës 

mund të merret vetëm kur i padituri i thirrur në mënyrë të rregullt nuk vjen në seancën 

përgatitore apo në seancën e parë për shqyrtimin kryesor, po qe se janë përmbushur 

edhe kushtet e tjera të parashikuara nga neni 151 të LPK.  

 

Nga arsyetimi  

Në rastin konkret,  aktgjykimi në bazë të mungesës i goditur është marrë më 14.01.2011, pasi 

që më parë një seancë ishte shtyrë për shkak se palët e thirrura në mënyrë të rregullt nuk i 

janë përgjigjur thirrjeve. Prandaj, aktgjykimi i goditur për shkak të mungesës është marrë në 

seancën e dytë, duke u bërë ashtu shkelja qenësore  e parashikuar nga neni 182.1, nënpika h) 

të LPK, për arsye se aktgjykimi i goditur është marrë në kundërshtim me dispozitat e 

parashikuara nga neni 151 .1 i LPK, prandaj në bazë të nenit 197 par. 1 pika a) të LPK 

aktgjykimi i goditur u desh të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për 

rishqyrtim dhe rivendosje.  

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac nr. 442/2010, datë 14.01.2011 

 

PROCEDURA KONTESTIMORE 

ANKESA E PASAFATSHME  

Kur ankesa është paraqitur pas afatit ligjor, gjykata e hedh poshtë me aktvendim atë si 

të pasafatshme.  

 

Nga arsyetimi 



Nuk është kontestuese se i padituri-kundërpaditësi ka pranuar aktgjykimin më 20.05.2011, 

ndërsa ankesën e ka dorëzuar me dt. 07.06.2011.  

Gjykata e shkallës së parë të gjitha shkresat e lëndës ia ka dërguar Gjykatës së Apelit për të 

vendosur lidhur me ankesën.  

Gjykata e Apelit vërtetoi se ankesa e të paditurit-kundërpaditësit është e pasafatshme. Kjo për 

faktin se i padituri-kundërpaditësi aktgjykimin e shkallës së parë e ka pranuar më 20.05.2011, 

ndërsa afati për ankesë ka qenë 15 ditë nga dita e pranimit të aktgjykimit.  

Duke u nisur nga fakti se afati fillon të rrjedhë nga data 21.05.2011 dhe kur llogariten 15 ditë, 

atëherë dita e fundit për parashtrimin e ankesës ka qenë data 04.06.2011 (ditë e shtunë).  Pasi 

që ditën e shtunë dhe të diel gjykata nuk punon (nuk janë ditë pune), atëherë afati për 

paraqitjen e ankesës shtyhet për datën 06.06.2011, (ditën e hënë), që është dita e parë e punës 

e gjykatës.  

Meqë ankesa është paraqitur më  07.06.2011, (ditën e martë), rezulton se ankesa është 

paraqitur me vonesë prej një dite.  

Pra meqë ankesa është paraqitur pas afatit ligjor, Gjykata e Apelit e Kosovës e hodhi ankesën 

si të pasafatshme.  

Gjykata e Apelit e Kosovës,  

Ac nr. 2397/2012, datë 09.12.2014.  

 

PROCEDURA KONTESTIMORE 

MUNGESA E AUTORIZIMIT PËR PARASHTRIM TË PADISË DHE PËR PËRFAQËSIM  

 

Kur avokatit i mungon autorizimi për parashtrimin e padisë dhe për përfaqësim, 

rezulton se aktgjykimi është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, për të cilën arsye aktgjykimi duhet të prishet detyrimisht.  

Nga arsyetimi 

Nuk është kontestuese se padinë për paditësin e ka parashtruar avokati dhe i njëjti avokat e ka 

përfaqësuar në seancën kryesore, duke dhënë edhe fjalën përfundimtare për paditësin, por ai 

nuk ka pasur autorizim fare në shkresat e lëndës, nuk është dhënë në procesverbal nga 

paditësi dhe veprimet procedurale as që janë pranuar më vonë nga paditësi.  

Gjykata e shkallës së parë ka marrë aktvendim  me të cilin ka refuzuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i padituri e ka penguar në 

posedimin e fundit faktik, në atë mënyrë që në ngastrën kadastrale 2551 ka filluar dhe ka 

ndërtuar objektin, ashtu që ka kërkuar që të urdhërohet i padituri që këtë ngastër ta kthejë në 



gjendjen e mëparshme, ashtu që  ta lirojë dhe t’ia kthej në posedim paditësit, duke gjetur se 

paditësit i mungon legjitimiteti aktiv.  

Gjykata e Apelit e Kosovës ka gjetur se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë është marrë 

me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara nga neni 182 

pika k),  të cilat kjo gjykatë, në mbështetje të nenit 194 të LPK, i vëren sipas detyrës zyrtare.  

Kjo për faktin se padinë në emër të paditësit e ka përpiluar dhe e ka nënshkruar avokati, i cili 

në vazhdimësi e ka përfaqësuar paditësin, duke dhënë edhe fjalën përfundimtare,  ndonëse  

nuk ka pasur autorizimin e nevojshëm për zhvillimin e procedurës apo për kryerjen e ndonjë 

veprimi në procedurë dhe as ta parashtrojë padinë.  

Paditësi as në procesverbal te gjykata gojarisht nuk i ka dhënë autorizim  avokatit për ta 

përfaqësuar  atë, duke mos i aprovuar  as veprimet e kryera nga ana e tij. Pra, në rastin 

konkret edhe gjykata e shkallës së parë ka dështuar për të kërkuar autorizimin që në 

momentin e kryerjes së veprimit të parë, dhe as ka urdhëruar që në afatin ligjor avokati të 

parashtrojë autorizimin, prandaj, në një situatë të këtillë, Gjykata e Apelit e Kosovës 

detyrimisht u desh ta prishë aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të kthej lëndën për 

rivendosje.  

Gjykata e Apelit e Kosovës,  

Ac nr. 14/2013, datë 23.09.2013 

 

 

PROCEDURA KONTESTIMORE 

NUK KA PASUR VEND PËR MARRJEN E AKTGJYKIMIT PËR SHKAK TË 

MOSBINDJES PËR ARSYE TË DORËZIMIT TË PARREGULLT TË 

PARASHTRESAVE.  

 

Kur padia, aktvendimi për përgjigje ndaj padisë dhe parashtresat e tjera nuk i janë 

dorëzuar personalisht të paditurit, përkatësisht palës, gjegjësisht përfaqësuesit ligjor 

apo me prokurë, konsiderohet se nuk janë plotësuar kushtet për marrjen e aktgjykimit 

për shkak të mosbindjes.  

 

Nga arsyetimi 

Nuk është kontestuese se gjykata e shkallës së parë padinë, aktvendimin për përgjigjen ndaj  

padisë dhe parashtresat e tjera ia ka dërguar të paditurit, por nuk i janë dorëzuar personalisht 

atij. 



Gjykata e shkallës së parë, pasi që i padituri brenda afatit 15-ditor nuk ka dhënë përgjigje 

ndaj padisë, atëherë  në bazë të nenit 150 të LPK ka marrë aktgjykim për shkak të 

mosbindjes.  

Gjykata e Apelit e Kosovës, ka gjetur se aktgjykimi i goditur është marrë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara nga neni 182 par. 2 pika 

h) dhe me zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

Kjo për faktin se padia, aktvendimi për përgjigje ndaj padi dhe parashtresat e tjera, në kuptim 

të nenit 110 .1 të LPK, i dorëzohen personalisht palës, gjegjësisht përfaqësuesit ligjor apo 

përfaqësuesit me prokurë të saj.  

Në rastin konkret, nga fletë-kthesa për dorëzim personal rezulton se gjykata parashtresat e 

përmendura më lart ia ka dorëzuar A.A[ dhe ky dorëzim është bërë në kundërshtim me 

dispozitat e Ligjit të Procedurës Kontestimore, sepse ato nuk do të duhej assesi t’i 

dorëzoheshin personit të lartpërmendur, për faktin se ajo në ditën e  pranimit ka qenë e mitur, 

në moshën  13-vjeç. 

Për këtë arsye aktgjykimi u desh të prishet detyrimisht dhe lënda  t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim, në mënyrë që parashtresa t’i dorëzohet personalisht palës në vë 

përputhje me nenin 110 të LPK.  

Gjykata e Apelit të Kosovës  

Ac nr. 2946/12 datë 24.06.2013.  

 

 

PROCEDURA KONTESTIMORE 

NUK EKZISTON GJYQVARËSIA - LITISPEDENCA KUR NË GJYKATË EKZISTOJNË 

DY PADI, PËRDERISA NJËRËN PADI  PADITËSI E KA TËRHEQUR DHE KA 

MBETUR VETËM NJË PADI.  

 

Kur është tërhequr një kërkesëpadi, ndërsa në gjykatë ekziston edhe një kërkesëpadi 

tjetër ndërmjet palëve të njëjta, me bazë të njëjtë dhe shumë të njëjtë, nuk ekziston 

gjyqvarësia- litispedenca.   

 

Nga arsyetimi 

Nuk është kontestuese se paditësi e ka tërhequr padinë, ndërsa në gjykatë ka pasur të 

parashtruar edhe padinë tjetër, me palë të njëjta,  me bazë të njëjtë të  kërkesëpadisë dhe me 

shumë të  njëjtë të kërkesës.  



Gjykata e shkallës së parë e ka hedhur poshtë padinë si të palejueshme, duke gjetur se 

ekziston gjyqvarësia –litispedenca.  

Gjykata e Apelit e Kosovës ka gjetur se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë përmban 

shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të Procedurës Kontestimore  të parashikuara nga 

neni 182 par. 2 pika j), dhe është marrë  me zbatim të gabuar të së drejtës materiale.   

Në fakt, në gjykatën e shkallës së parë kanë ekzistuar dy padi, në të cilat palët kanë qenë të 

njëjtë, baza e njëjtë  dhe shuma e kërkuar e njëjtë, mirëpo paditësi e ka tërhequr padinë e parë 

C nr. 65/2012,  prandaj në kuptim të nenit 261.5 të LPK padia e tërhequr konsiderohet se nuk 

është paraqitur asnjëherë dhe mund të paraqitet përsëri në gjykatë. Duke u nisur nga kjo 

dispozitë dhe fakti se tërheqja e padisë së parë  është bërë para se të dërgohet padia e dytë për 

përgjigje, atëherë përfundohet se në momentin e dërgimit të padisë për përgjigje dhe arritjes 

së përgjigjes ndaj padisë, në gjykatën e shkallës së parë nuk kanë ekzistuar dy padi  mes 

palëve të njëjta, me bazë të njëjtë dhe me  shumë të njëjtë, por vetëm një padi. 

Për këto arsye, aktvendimi i goditur u desh të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës  

Ac nr. 3747/2013, datë 17.07.2014.  

 

 

DETYRIMORE 

KOMPENSIMI I DËMIT JOMATERIAL DHE DËMIT MATERIAL NË RAST TË 

VDEKJES SË ANËTARIT TË FAMILJES  NË VENDIN E PUNËS. 

Kur bëhet fjalë për kompensimin e dëmit jomaterial në emër të dhimbjeve shpirtërore 

për vdekjen e bashkëshortit-babait, duhet zbatuar drejtë e drejta materiale sa i përket 

lartësisë së shumave të gjykuara.  

 

Nga arsyetimi 

Nuk është kontestuese se paditësve u ka vdekur bashkëshorti, përkatësisht babai, i cili, si 

punëtor i të paditurës, gjatë kryerjes së punëve rreth një shtylle elektrike, edhe pse i lidhur me 

rrip, rrëzohet bashkë me shtyllën dhe me atë rast pëson lëndime të rënda trupore dhe më vonë 

vdes. Paditësit kanë kërkuar kompensimin e dëmit jomaterial për dhimbjet shpirtërore dhe 

dëmin material për shpenzimet e varrimit dhe për ngritjen e përmendores.  

Gjykata e shkallës së parë në pjesën I të dispozitivit ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë. Në 

pjesën II të dispozitivit detyrohet e paditurën që paditësve t’ua paguajë në emër të dhimbjeve 



shpirtërore për vdekjen e bashkëshortit-babait shumat prej nga 3.500 €,  në emër të ngritjes së 

përmendores 1.000 € dhe në emër të shpenzimeve të varrimit 1.500 €, me kamatë 3.5%, nga 

dita e shqyrtimit kryesor e deri te pagesa definitive. Në pjesën III të dispozitivit refuzohet 

kërkesëpadia përtej shumave të gjykuara.  Në pjesën IV të dispozitivit detyrohet e paditurën 

që paditësve t’ua paguaj shumën prej 3.094 €, në emër të shpenzimeve të procedurës.  

Gjykata e Apelit e Kosovës gjen se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejt gjendjen 

faktike, mirëpo gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale, përkatësisht dispozitat e neneve 200 

par. 2, lidhur me nenin 201 të LMD.  

Përcaktimi i dëmit  jo material paraqet zbatim të gabuar të së drejtës material dhe gjykata e 

shkallës së parë, duke mos vepruar sipas nenit 200 par. 2 të LMD, nuk është kujdesur lidhur 

me rëndësinë e së mirës së cenuar dhe  qëllimin të cilit i shërben ky kompensim, duke pasur 

parasysh kriteret e parapara me këtë dispozitë dhe praktikën gjyqësore. Sipas Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, shumat e gjykuara në lartësi prej 3.500 € si në pjesën II të dispozitivit të 

aktgjykimit të goditur janë të ulëta dhe  për këtë arsye aktgjykimi u ndryshua, për shkak se 

është marrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, prandaj u aprovua në tërësi 

kërkesëpadia e paditësve, duke caktuar nga 6.000 € për dhimbjet shpirtërore, për ngritjen e 

përmendores 1.000 € dhe për shpenzimet e varrimit 1.500 €, me kamatë të cilën e paguajnë 

bankat vendore për depozitat e kursimit të afatizuara mbi një vit,  pa destinim të caktuar, duke 

filluar nga data 26.04.2012 (datë e marrjes së aktgjykimit) e tutje, deri te pagesa definitive, në 

afat prej 15 ditësh,  me kërcënim të përmbarimit të detyruar, ndërsa ka vërtetuar aktgjykimin 

në pjesën IV të dispozitivit sa i përket kërkesës për shpenzimet e procedurës.  

Gjykata e Apelit e Kosovës  

Ac nr. 4544/2012, datë 21.05.2014.   

 

PROCEDURA KONTESTIMORE 

MUNGESA E LEGJITIMITETIT PASIV 

Kur bëhet fjalë për mungesën e legjitimitetit pasiv të së paditurës, kërkesëpadia e 

paditësit refuzohet si e pabazuar.  

 

 

Nga arsyetimi 

Nuk është kontestuese se paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës me vendimin e PTT 

Serbia –Beograd,  nr. 27397/80 të datës 07.12.1990.  

Gjykata e shkallës së parë ka aprovuar kërkesëpadinë, ka anuluar vendimin e lartpërmendur 

dhe e ka detyruar të paditurën PTK Prishtinë që paditëses t’ia njohë të gjitha të drejtat nga 

marrëdhënia e punës për periudhën sa ka zgjatur ndërprerja e saj në mënyrë të 



kundërligjshme si dhe t’ia paguajë shpenzimet e procedurës, duke mos i pranuar pretendimet 

e të paditurës se i mungon legjitimiteti pasiv.  

Gjykata e Apelit e Kosovës gjeti se gjykata e shkallës së parë e ka hetuar në tërësi dhe drejt 

gjendjen faktike,  por ka nxjerr përfundim të gabuar dhe, për pasojë, gabimisht ka zbatuar të 

drejtën materiale.  

Gjykata e Apelit e Kosovës gjen se të paditurës PTK Prishtinë i mungon legjitimiteti pasiv në 

këtë çështje juridike, ngase nuk ekziston sukcesioni juridik mes PTT Serbia dhe asaj të 

themeluar pas luftës - PTK Prishtinë. Për këtë arsye kjo e fundit nuk është përgjegjëse për 

veprimet e paligjshme të organeve të ish-PTT Serbia, e cila ka marrë vendimin për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës.  

Prandaj, duke pasur parasysh se për mungesën e legjitimitetit gjykata kujdeset edhe sipas 

detyrës zyrtare dhe jo vetëm pas prapësimit të palëve dhe për faktin se lidhur me mungesën e 

legjitimitetit për kërkesat vendoset meritorisht dhe në këtë drejtim kërkesa për mungesë 

legjitimiteti refuzohet me aktgjykim, Gjykata e Apelit detyrimisht e ndryshoi aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë, ashtu që e refuzoi kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të 

pabazuar.  

Gjykata e Apelit e Kosovës,  

Ac nr. 2396/12, datë 07.11.2013 

 

 

E DREJTA E PUNËS 

NDËRPRERJA E MARRDHËNIES SË PUNËS PAS SKADIMIT TË KONTRATËS DHE 

PUNA FAKTIKE  

 

Kur bëhet fjalë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës pas skadimit të kontratës dhe 

vazhdimin e punës pas skadimit të kontratës pa kontratë të re të punës, konsiderohet si 

punë faktike dhe kjo nuk  jep bazë juridike për të vërtetuar se  është shkëputur 

kontrata e punës pa bazë dhe njëherësh kjo nuk paraqet as bazë për anulimin e 

njoftimit për ndërprerje të marrëdhënies së punës dhe  kthim në vendin e punës me të 

gjitha të drejtat.  

 

Nga arsyetimi 

Nuk është kontestuese se paditësja, pas skadimit të kontratës më  30.06.2006, ka vazhduar të 

punojë dhe atë deri më 13.03.2007, kur ka marrë njoftimin për mospërtëritjen e kontratës dhe 

të marrëdhënies së punës. Nuk është kontestuese gjithashtu se  e paditura ka bërë 

riorganizimin e brendshëm dhe ka shpallur konkursin,  në të cilin paditësja nuk ka marrë 



pjesë, kështu që  asaj më datë 30.06.2006 i ka përfunduar kontrata e punës dhe, pas kësaj 

periudhe e deri më 30.04.2007, kur i është ndërprerë marrëdhënia e punës, ajo ka qenë vetëm 

në marrëdhënie pune faktike.  

Gjykata e shkallës së parë ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses, me të cilën ka kërkuar që të 

vërtetohet se asaj, pa bazë juridike, i është shkëputur kontrata e punës dhe për anulimin e 

njoftimit për ndërprerje të marrëdhënies së punës si dhe të obligohet e paditura ta kthejë atë 

në punë me të gjitha të drejtat dhe obligimet, duke gjetur se paditëses i ka skaduar kontrata e 

punës; e paditura ka shpallur konkurs, ndërsa paditësja nuk ka konkurruar, kështu që puna e 

kryer pas skadimit të kontratës është marrëdhënia e punës faktike, ndërsa fakti që paditësja ka 

qenë në marrëdhënie të punës faktike nuk i jep bazë juridike për të kërkuar kthimin në punë 

me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës e as anulimin e njoftimit për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës.  

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, duke gjetur se nuk ka shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe duke u bazuar në faktin se gjendja faktike është  

vërtetuar në tërësi dhe  se e drejta materiale  është zbatuar drejkt, ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë.  

Kjo për faktin se paditësja ka pasur kontratë të punës në kohë të caktuar dhe, pas skadimit të 

kontratës, nuk është vazhduar kontrata e punës, kështu që paditësja, pa vazhdim të kontratës 

së punës dhe pa përpilim të kontratës së re të punës ka vazhduar të punojë deri në njoftimin 

për ndërprerjen e marrëdhënies së punës.  Kjo punë, edhe sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, paraqet punë faktike dhe puna faktike nuk  jep të drejtë, përkatësisht bazë 

për të kërkuar kthimin në punë, sepse neni 35.1 –b) i udhëzimit administrativ për rregullimin 

e punësimit në shërbimin civil parashikon se në mënyrë automatike përfundon punësimi pas 

skadimit të kontratës, kjo për më tepër kur paditësja as që ka  marrë pjesë në konkursin e 

shpallur. 

Gjykata e Apelit e Kosovës  

Ac nr. 4560/2012, datë 15.04.2014 

 

E DREJTA E DETYRIMEVE  

BORXHI  

Kur kemi të bëjmë me një marrëveshje gojore, e cila është në kundërshtim me parimet 

kushtetuese, dispozitat ligjore imperative apo moralin, një punë e tillë e kundërligjshme 

juridike nuk gëzon mbrojtje gjyqësore.  

 

Nga arsyetimi 

Nuk është kontestuese se paditësi me të paditurën ka lidhur një marrëveshje gojore  për 

rregullimin e një vize qëndrimi në Austri, ashtu që i padituri t’ia gjente një femër për vënie 



kurore me qëllim të fitimit të vizës për qëndrim dhe meqë kjo marrëveshje është prishur nga i 

padituri pas një kohe e, nga ana tjetër, paditësi ka pasur shpenzime për rregullimin e 

dokumentacionit për Austri me qëllim të lidhjes së kurorës me një shtetase austriake dhe, pasi 

që nuk ka arritur ta realizojë këtë, atëherë paditësi ka kërkuar nga i padituri kthimin e borxhit 

në shumën prej  13.100 €.  

Gjykata e shkallës së parë në paragrafin I të dispozitivit e  aprovoi pjesërisht  kërkesëpadinë e 

paditësit dhe e detyroi të paditurin  t’ia paguajë atij 3.000 €, në emër të borxhit, me kamatë. 

Në paragrafin II të dispozitivit refuzohet kërkesëpadia për shumën prej 10.100 €, si kërkesë e 

pabazuar. Në paragrafin  III të dispozitivit  vendoset që secila palë t’i heqë shpenzimet e veta 

procedurale.  

Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se paditësi ka pasur marrëveshje gojore me të paditurin 

që të kryejë punët e ndërtimit dhe i ka mbetur borxh shumën prej 3.000 €, ndërsa për shumën 

prej 10.100 €, konstaton se nuk është vërtetuar se i padituri e ka marrë këtë shumë dhe 

përfundon se, nëse ka pasur shpenzime për lidhjen e kurorës, atëherë duhet ta padisë 

shtetasen austriake dhe se kjo varet nga marrëveshja gojore.  

Gjykata e Apelit e Kosovës ka gjetur se gjykata e shkallës së parë drejt ka vendosur në par. II 

të dispozitivit kur e ka refuzuar kërkesëpadinë, ndërsa  ka gjetur se  me par. I të dispozitivit 

është  bërë shkelja thelbësore e dispozitave të LPK, parashikuar nga neni 182 par. 2 pika g), 

lidhur me nenin 3.3 të LPK,  prandaj këtë pjesë e ndryshoi duke refuzuar kërkesëpadinë. Kjo 

ngase nga shkresat e lëndës rezulton se bëhet fjalë për një marrëveshje gojore të ndaluar, që 

është në kundërshtim me Kushtetutën, dispozitat imperative ligjore dhe me moralin. Për këtë 

arsye, një marrëveshje e këtillë gojore nuk gëzon mbrojtje gjyqësore dhe gjykata nuk do t’i 

miratojë dispozicionet e palëve që janë në kundërshtim me arsyet që u  përmenden  më lart, 

prandaj  e ndryshoi dispozitivin në par. I të aktgjykimit, ndërsa lidhur me par. II e refuzoi 

ankesën  

Gjykata e Apelit e Kosovës,  

Ac nr. 1908/2012,  datë 24.012.2013. 

 

E DREJTA FAMILJARE – shkelje procedurale  

Besimi i fëmijës për kujdes, ruajtje dhe edukim njërit prind 

 

Neni 73 i Ligjit për Familjen 

Neni 182 par. 2 pika n) të LPK 

Procedura në kontestet familjare, duke i përfshirë këtu edhe kontestet për besimin për 

kujdes, ruajtje dhe edukim të fëmijës së mitur të lindur në martesën e përbashkët të ish- 

bashkëshortëve, zhvillohet dhe vendimi merret nga kolegji prej tre gjyqtarësh (një 

gjyqtar profesionist dhe dy gjyqtarë porotë) e jo nga gjyqtari i vetëm, individupar.  



Po ashtu,   nuk mund të bashkekzistojnë dy tituj ekzekutivë të ndryshëm, për më tepër 

kur ata bien ndesh me njëri-tjetrin, ndërsa kanë të bëjnë  me të njëjtën çështje juridike. 

 

Në rastin konkret, i cili ka të bëjë me kërkesëpadinë e paditëses për besimin e fëmijës së 

mitur, asaj si nënë, për kujdes, ruajtje dhe edukim, gjykata e shkallës së parë ka vendosur që 

fëmijën e mitur, i cili  aktualisht ndodhej nën kujdesin e të paditurit, si babë, t’ia besoj 

paditëses, si nënë, me arsyetimin se  kjo është në interes të mirëqenies së fëmijës, duke iu 

referuar nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Fëmijës, në prani të faktit se ai ka 

edhe një vëlla dhe një motër, të cilët kanë jetuar me nënën e tyre, përkatësisht paditësen këtu. 

Gjykata e shkallës së dytë, me rastin e shqyrtimit të ankesës të ushtruar nga i padituri kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ka gjetur se procedura në këtë çështje juridike  

është zhvilluar dhe aktgjykimi i goditur është marrë nga gjyqtari i vetëm – individual, gjë që 

është në kundërshtim me nenin 73 të Ligjit për Familjen, me të cilin  parashikohet se për këto 

çështje procedura zhvillohet dhe vendimi merret nga kolegji prej tre gjyqtarësh (një gjyqtar 

profesionist dhe dy gjyqtarë porotë), e jo nga gjyqtari vetëm, siç ka ndodhur në rastin 

konkret, gjë që paraqet shkelje të dispozitave procedurale, sipas të cilave është dashur të 

vendoset në këtë kontest. 

 

Po ashtu, në çështjen konkrete juridike gjykata e shkallës së parë, duke marrë aktgjykimin e 

goditur  gabimisht ka krijuar dy tituj ekzekutivë. Sipas aktgjykimit të mëhershëm, kur është 

zgjidhur me shkurorëzim martesa e lidhur  mes ndërgjyqësve, fëmija i mitur, për të cilin 

zhvillohet procedura aktuale, i është besuar babait, të paditurit këtu, ndërsa sipas aktgjykimit 

të fundit, të goditurit, i njëjti fëmijë i besohet tani nënës, paditëses këtu. Gjykata e shkallës së 

parë është dashur  ta ndryshojë aktgjykimin e shkallës së dytë, e jo ta lërë të pashqyrtuar, 

duke marrë aktgjykimin e ri, të goditurin, me përmbajtje tjetër të dispozitivit të tij, duke 

krijuar kështu dy tituj të ndryshëm ekzekutivë, të cilët kanë të bëjnë me të njëjtën çështje, por 

që janë në kundërshtim me njëri-tjetrin, gjë që paraqet shkelje të parashikuar nga neni 182 

par. 2 pika n) të LPK, për çka ai u desh të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës 

së parë për rigjykim  për t’i eliminuar shkeljet dhe të metat e evidentuara nga gjykata e 

shkallës së dytë.  

 

 Aktvendimi  i  Gjykatës së Apelit 

Ac.nr. 2605/13,  datë 3.10.2013 

 

 

 

E DREJTA DETYRIMORE  

Propozim për përsëritjen e procedurës (kontest për kompensim dëmi) 

Neni 421 par. 1 pika 9 i LPK dhe neni 173 dhe 174  të LMD 

Përsëritja e procedurës në kontestin e përfunduar me aktgjykim të formës së prerë 

mund të lejohet me propozim të palës, sipas nenit 421 par. 1 pika 9 e Ligjit (të vjetër) 

për Procedurën Kontestimore, përkatësisht Ligjit të ri nr. 03/L-006 për Procedurën 



Kontestimore, neni 232 par. 1 pika g), nëse fakti përkatësisht prova e cila ka ekzistuar 

më herët ka qenë e panjohur për palën, prandaj ajo nuk ka mundur ta përdorë, e sikur 

do të kishte përdorur, vendimi do të ishte më i favorshëm për të. Përsëritja e 

Procedurës  nuk mund të lejohet nëse pala siguron prova të nxjerra më vonë, pas 

përfundimit të çështjes me vendim të formës së prerë, për më tepër nëse provat e 

nxjerra më vonë janë  me të njëjtën përmbajtje sikurse ato të mëhershmet të nxjerra 

nga gjykata e shkallës së parë, ndaj të cilave palët ndërgjyqëse as kanë pasur vërejtje. 

 

Çështja konkrete juridike ka të bëjë me kërkesën e paditësit për  kompensimin e  dëmit 

material dhe jomaterial, si pasojë e lëndimit të tij në punë, ndërsa lëndimet e tij nga ekspertët 

përkatës mjekësorë janë cilësuar si lëndime të rënda trupore. Gjykata e shkallës së parë e ka 

miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësi, edhe për dëmin jo material, edhe për dëmin 

material, në shuma të arsyeshme, por jo aq sa ka kërkuar paditësi me kërkesëpadinë e tij, çka 

do të thotë se e ka miratuar si pjesërisht të bazuar kërkesëpadinë e tij.  Gjykata e shkallës së 

dytë e ka vërtetuar bazën juridike të kërkesëpadisë së paditësit, duke konstatuar njësoj sikurse 

gjykata e shkallës së parë, e mbi bazën e provës përkatësisht vlerësimit dhe mendimit të 

dhënë  nga eksperti për mbrojtje në punë, se përgjegjësia për kompensimin e dëmit bie mbi të 

paditurin, si punëdhënës. Kështu ka vlerësuar edhe Gjykata Supreme e Kosovës kur ka 

vendosur mbi revizionin e të paditurit, por  çështja është kthyer në rigjykim për të shqyrtuar 

vetëm pjesërisht disa forma të dëmit që i përkasin paditësit mbi bazën e përgjegjësisë së 

dëmit objektiv të të paditurit, si punëdhënës, në kuptim të nenit 173 dhe 174 të LMD. Me 

propozimin e të paditurit është e caktuar një ekspertizë e re lidhur me mbrojtjen në punë, 

sikurse edhe super-ekspertiza lidhur me faktin se me lëshimet dhe përgjegjësinë e kujt ka 

ndodhur lëndimi i punëtorit në punë, paditësit këtu,  por edhe me këto dy ekspertiza të 

mëvonshme, sikurse edhe me ekspertizën e parë, është konstatuar e njëjta gjë - se 

përgjegjësinë për kompensimin e dëmit e bartë i padituri, për shkak se  “aksidenti aktual në 

punë, në të cilin paditësi është lënduar, ka ndodhur si pasojë e mosvlerësimit të rrezikut nga 

ana e të paditurit, mosmarrjes së masave teknike të mbrojtjes në punë dhe mosaftësimit të 

paditësit për përdorimin e makinës me të cilën ai ka punuar”. 

Gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar me aktvendim të veçantë propozimin e të paditurës 

për përsëritjen e procedurës në kontestin e përfunduar me aktgjykim të formës së prerë, me 

arsyetimin se nuk plotësohen kushtet ligjore për ta lejuar këtë propozim të të paditurit për 

faktin se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me provë të re në kuptim të nenit 421 par. 1 

pika 9 të LPK (i vjetri), që do të ndikonte në marrjen e një vendimi më të favorshëm për të 

paditurin, si palë propozuese. 

Gjykata e shkallës së dytë, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurit të ushtruar kundër 

aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë, me të cilin është refuzuar propozimi i tij për 

përsëritje të procedurës, e ka vërtetuar aktvendimin e goditur, duke i vlerësuar si të pabazuara 

dhe të paargumentuara me asgjë pretendimet ankimore të të paditurit dhe duke konsideruar 

plotësisht të arsyeshëm qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë lidhur me çështjen konkrete 

juridike sipas padisë së paditësit.     



Propozimi i të paditurit për përsëritjen  e procedurës në kontestin e përfunduar me aktgjykim 

të formës së prerë, do të mund të lejohej sipas propozimit të tij, në kuptim të  nenit 421 par. 1 

pika 9  të Ligjit (të vjetër) për Procedurën Kontestimore, i cili ka qenë i zbatueshëm në këtë 

rast, vetëm nëse i padituri,  në kontestin aktual, nuk ka mundur t’i referohet ndonjë fakti 

përkatësisht  ndonjë prove eventuale, e cila do të ketë  ekzistuar më herët, por ka qenë e 

panjohur për të dhe ai nuk ka mundur ta përdorë dhe, sikur ta kishte përdorur, vendimi do të 

ishte më i favorshëm për të. I padituri, për të njëjtën çështje ka siguruar prova të nxjerra më 

vonë, pas përfundimit të çështjes me vendim të formës së prerë,  por edhe këto prova të 

nxjerra më vonë (ekspertiza për mbrojtje në punë) kanë të  njëjtën përmbajtje sikurse ato të 

mëhershmet të nxjerra nga gjykata e shkallës së parë dhe nuk bien ndesh me njëra-tjetrën. 

Nuk mund të konsiderohen prova të reja, në kuptim të nenit 421 par. 1 pika 9 e LPK, 

mendimet e mëvonshme të ekspertëve për mbrojtje në punë, pas  aktgjykimi kishte marrë 

formë të prerë, të dhëna sipas kërkesës së palës së paditur, edhe pse gjatë zhvillimit të 

procedurës në gjykatën e shkallës së parë është bërë kjo ekspertizë, ku është dhënë mendimi i 

ekspertit, të cilin e ka vlerësuar gjykata e shkallës së parë dhe, nga ana tjetër, i padituri nuk ka 

pasur vërejtje ndaj saj.  

Aktvendimi  i  Gjykatës  së Apelit, 

Ac.nr. 5143/12,  datë 1.11.2013 

 

 

E DREJTA PROCEDURALE  

Masat e përkohshme të sigurimit të kërkesëpadisë dhe masat e mirëfillta të sigurimit  

Nenet 306, 307, 308, 309 dhe 310  të LPK 

Masat e përkohshme dhe masat e mirëfillta të sigurimit, për nga karakteri dhe 

kohëzgjatja, janë të ndryshme, pra dallohen midis tyre. Masa e përkohshme e sigurimit 

caktohet deri në caktimin e masës së sigurimit, ndërsa kur caktohet masa e mirëfilltë e 

sigurimit  -  ajo caktohet deri në përfundimin e procedurës kontestimore me vendim të 

formës së prerë, apo për një kohë tjetër, sipas vlerësimit të gjykatës, kur gjen se 

pushojnë shkaqet për të cilat është caktuar.  

Kushtet që duhet të plotësohen për caktimin e masës së “përkohshme” të sigurimit janë 

parashikuar në nenin 306.1 të LPK, ashtu që propozuesi i sigurimit duhet ta bëjë të 

besueshëm pretendimin se masa e përkohshme e sigurimit është e bazuar dhe urgjente 

dhe se po të veprohet ndryshe, do të humbiste qëllimin e vet.  

Ndërkaq, në nenin 297.1 pika a) dhe b) të LPK, janë parashikuar kushtet që duhet të 

plotësohen për caktimin e masës së “mirëfilltë” të sigurimit,  ashtu që propozuesi i 

sigurimit duhet ta bëjë të besueshme kërkesën apo të drejtën e tij subjektive dhe 

rrezikun se pa caktimin e masës pala kundërshtare do t’ia pamundësonte apo 

vështirësonte dukshëm realizimin e kërkesës... 



Paditësi, më parë kreditor, ka bërë propozim për përmbarim ndaj debitorit, i paditur këtu dhe 

kundërshtar i sigurimit, për përmbarimin e dhunshëm të kontratës së huas, të vërtetuar në 

gjykatën kompetente,  lidhur  mes  paditësit, si huadhënës, dhe të paditurit, si huamarrës, për 

shumën prej 75.000,oo €, të cilën ky i fundit nuk ia ka kthyer në kohën e parashikuar në 

kontratën aktuale, por me ato mjete ka blerë pasuri të paluajtshme. Para se të hyjë në fuqi  

Ligji i ri për Procedurën Përmbarimore, gjykata e shkallës së parë, pas kundërshtimit të 

aprovuar të debitorit, çështjen e ka trajtuar si padi dhe ka vazhduar shqyrtimin e çështjes sipas 

dispozitave të procedurës kontestimore. 

Në vazhdim, paditësi, në procedurë kontestimore, për sigurimin e kërkesëpadisë së tij, bën 

propozim për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, me të cilën do t’i ndalohej të 

paditurit, dikur debitor, që pasurinë e paluajtshme,  të blerë me paratë e marra hua nga ai 

(paditësi),  ta tjetërsojë, ta vërë nën hipotekë apo çfarëdo barre tjetër deri në përfundimin e 

procedurës kontestimore, të cilën gjykata e shkallës së parë, jashtë seancës, e cakton me  

aktvendim të veçantë  në mbështetje të nenit 306 par. 1 të LPK. Kundër këtij aktvendimi 

ushtroi  prapësim i padituri, i cili  refuzohet me aktvendim të veçantë me të cilin gjykata e 

shkallës së parë, gabimisht, e lë në fuqi aktvendimin  për caktimin e masës së përkohshme të 

sigurisë, pa e anuluar atë  ose pa e zëvendësuar me aktvendim tjetër për caktimin e masës së 

mirëfilltë të sigurimit, ashtu siç obligon neni 306 pika 3  të LPK. 

Me këtë dispozitë është parashikuar se, pas mbajtjes së seancës lidhur me shqyrtimin e 

prapësimit të kundërshtarit të sigurimit, gjykata e anulon me aktvendim të veçantë 

aktvendimin me të cilin e ka caktuar masën e përkohshme ose e zëvendëson atë me një tjetër 

aktvendim mbi caktimin e masës së mirëfilltë të sigurimit, nëse vlerëson se plotësohen 

kushtet e parapara ligjore për këtë  sipas nenit 297 të LPK.  

Gjykata e shkallës së parë nuk e bën dallimin  mes  masës së “përkohshme” të sigurimit dhe 

masës së “mirëfilltë” të sigurimit.  

Ajo, siç shihet nga dispozitivi i aktvendimit të goditur, vetëm e ka refuzuar kundërshtimin e 

të paditurit, duke lënë në fuqi aktvendimin për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit – 

pa caktuar masë të mirëfilltë të sigurimit në kuptim të dispozitës së nenit 306.3, lidhur me 

nenet 297, 300 dhe 307 të LPK dhe pa e anuluar atë. Këto dy masa, për nga karakteri dhe 

kohëzgjatja e tyre, janë të ndryshme. Masa e përkohshme e sigurimit caktohet deri në 

caktimin e masës së sigurimit, ndërsa masa e sigurimit caktohet deri në përfundimin e 

procedurës kontestimore me vendim të formës së prerë apo për një kohë tjetër, sipas 

vlerësimit të gjykatës kur kjo gjen se pushojnë shkaqet për të cilat është caktuar.  

Për këtë arsye aktvendimi i shkallës së parë u desh të prishet dhe çështja të kthehet për 

rishqyrtim, për t’u mënjanuar të metat e identifikuara nga shkalla e dytë e për t’u zbatuar drejt 

dispozitat e Kreut XXI të LPK, që kanë të bëjnë me institutin e sigurimit të kërkesëpadisë dhe 

për të vlerësuar se a duhet vetëm të anulohet aktvendimi me të cilin është caktuar masa e 

përkohshme e sigurimit apo ai duhet të zëvendësohet me një aktvendim tjetër për caktimin e 

masës së mirëfilltë të sigurimit në pajtim me nenin 297 lidhur me nenin 300 e 307 të LPK. 

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit 



 AC.nr. 3467/13, datë 5.12.2013 

 

ÇËSHTJE JOKONTESTIMORE 

 

Fitimi i të drejtës  në blerjen e banesës mbi të cilën propozuesi e ka të drejtën e  banimit 

 

Neni 16 i Ligjit për Banimin (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 50/92), si ligj i aplikueshëm në 

Kosovë sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/24 për Ligjet në Fuqi në Kosovë, deri në 

hyrjen në fuqi të Ligjit të Kosovës për Banimin  

Me Ligjin për Banimin (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 50/92), ështëe parashikuar se titullari i 

të drejtës së disponimit të banesës në pronësinë shoqërore dhe pronari i banesës në 

pronësinë shtetërore, është i obliguar që titullarit të së drejtës së banimit, përkatësisht 

qiramarrësit, i cili këtë të drejtë e ka fituar nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Ligji, me 

kërkesën e tij në formë të shkruar, t’ia mundësojë blerjen e banesës të cilën e 

shfrytëzon, në kushtet e parashikuara me këtë Ligj. Nëse titullari i të drejtës së 

disponimit refuzon kërkesën për blerjen e banesës ose nuk lidh kontratë për blerjen e 

saj në afat prej 3 muajsh, nga dita e ushtrimit të kërkesës me shkrim, me titullarin e të 

drejtës së banimit, përkatësisht qiramarrësin, ky i fundit mund t’i bëjë propozim 

gjykatës kompetente që në procedurën  jo kontestimore të marrë aktvendim i cili do të 

zëvendësojë kontratën për blerjen e banesës.   

Nga ana tjetër, me asnjë dispozitë të ligjeve në fuqi në Kosovë nuk parashikohet 

ndërprerja e procedurës në një çështje gjyqësore në pritje të miratimit të një ligji të ri  

nga organi ligjdhënës, me të cilin do të rregullohej kjo fushë.  

Propozuesi, më dt. 1.12.2008 i është drejtuar  gjykatës së shkallës së parë me propozim për 

marrjen e aktvendimit i cili e zëvendëson kontratën për shitblerjen e banesës lëndore, mbi të 

cilën ai e ka të drejtën e banimit. Gjykata e shkallës së parë mori aktvendimin e goditur, me të 

cilin  aprovoi propozimin e propozuesit të ushtruar ndaj kundërpropozuesit, duke vërtetuar se 

ai (propozuesi) ka fituar të drejtën e blerjes së kësaj banese, kurse bartës i së drejtës së 

disponimit të saj është kundërpropozuesi. Përmes ekspertit përkatës caktohet edhe çmimi 

blerës i kësaj banese, të cilin propozuesi obligohet t’ia paguajë kundërporpozuesit në 

xhirollogarinë e tij, në afat prej 15  ditësh, nga dita  që ky aktvendim të marrë formë të prerë.  

Në paragrafin e fundit të këtij aktvendimi  parashikohet që ky aktvendim zëvendëson 

kontratën e shitblerjes së banesës lëndore dhe përfaqëson bazën juridike për regjistrimin e 

shkëmbimeve në librat përkatëse të paluajtshmërive tek organi kompetent. 

Kundër këtij aktvendimi ka ushtruar ankesë kundërpropozuesi, duke konsideruar se, në këtë 

çështje jokontestimore, është dashur të ndërpritet procedura deri në nxjerrjen e Ligjit për 

Banimin, i cili është në procedurë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por Gjykata e 

Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën. Kjo Gjykatë ka 



gjetur se gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt, duke  aprovuar si të bazuar propozimin e 

propozuesit, me zbatimin e nenit  16 të Ligjit për Banimin (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 50/92), si 

ligj i aplikueshëm në Kosovë sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/24 për Ligjet në Fuqi 

në Kosovë.    

Në nenin 16 par. 1 të Ligjit për Banimin parashikohet se titullari i të drejtës së disponimit të 

banesës në pronësinë shoqërore dhe pronari i banesës në pronësinë shtetërore, është i obliguar 

që titullarit të së drejtës së banimit, përkatësisht qiramarrësit, i cili këtë të drejtë e ka fituar 

nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Ligji, me kërkesën e tij në formë të shkruar, t’ia mundësojë 

blerjen e banesës të cilën e shfrytëzon, në kushtet e parashikuara me këtë Ligj. Ndërkaq,  me 

paragrafin  4 të këtij neni është parashikuar se nëse titullari i të drejtës së disponimit refuzon 

kërkesën për blerjen e banesës ose nuk lidh kontratë për blerjen e saj në afatin prej 3 muajsh 

nga dita e ushtrimit të kërkesës me shkrim, personi i përmendur në paragrafët 1 dhe 2 të këtij 

neni mund t’i bëjë propozim gjykatës kompetente që, në procedurën  jokontestimore, të marrë 

aktvendim i cili do ta zëvendësojë kontratën për blerjen e banesës.   

Me këtë Ligj, si ligj i veçantë, bartësve  të së drejtës së banimit u mundësohet transformimi i 

të drejtës banesore në të drejtë pronësore dhe kjo shitblerje nuk mund të konsiderohet si 

shitblerje e zakonshme, ngase është e lidhur me të drejtën e banimit. E drejta e blerjes u takon 

vetëm bartësve të kësaj të drejte e jo edhe  subjekteve të tjera dhe në këto raste zbatohen 

dispozitat e këtij Ligji dhe jo dispozita të tjera ligjore që zbatohen në rastet e kontratave të 

shitblerjes së zakonshme.  

Nga ana tjetër, me asnjë dispozitë të ligjeve në fuqi në Kosovë nuk parashikohet se çështja 

nuk mund të vendoset për shkak të pritjes së miratimit të një ligji të ri  për “banimin” nga 

organi ligjdhënës i Republikës së Kosovës, ashtu siç ka pretenduar kundërpropozuesi, prandaj 

aktvendimi i shkallës së parë vlerësohet si i drejtë dhe i ligjshëm nga gjykata e shkallës së 

dytë dhe, si i tillë, edhe vërtetohet.    

 Aktvendimi  i  Gjykatës  së  Apelit  

 AC.nr.  2648/2012, datë 25.7.2014 

 

 

 

 

 

E DREJTA E DETYRIMEVE  

Kompensim i dëmit të luftës i shkaktuar në luftën e fundit në Kosovë  



Mungesa e kompetencës së gjykatave të Kosovës për të proceduar  çështjen e paditësit 

të ngritur kundër shtetit të Republikës së Serbisë  

Neni  37.1, neni 38 dhe neni 39.1 i LPK 

Gjykatat e shteteve të rajonit  funksionojnë  në bazë të kushtetutave dhe ligjeve të veta, 

të cilat parashikojnë organizimin dhe juridiksionin e tyre dhe gjykojnë brenda kufijve 

të kompetencës së vet.  

Me ligjin e aplikueshëm në Kosovë, përkatësisht me nenin 37.1 dhe 38 të LPK, është 

parashikuar  kompetenca e përgjithshme territoriale e gjykatës në rajonin e së cilës  

ndodhet  vendbanimi, përkatësish vendqëndrimi i të paditurit, kur është person fizik.  

Ndërkaq,  me nenin 39 par. 1 të LPK   është parashikuar  se “për gjykimin në kontestet 

kundër Kosovës, njësisë së vetëqeverisjes lokale si dhe formave të tjera të organizimit 

territorial, e kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e së 

cilës ndodhet selia e kuvendit të saj”,  kurse me paragrafin 2 të këtij neni (39) është 

parashikuar se ”për gjykimin në kontestet kundër personave juridikë të tjerë e 

kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e të cilës ndodhet 

selia e tyre e regjistruar”. 

Kur kemi të bëjmë me një shtet të huaj, përkatësisht me shtetin e Republikës së Serbisë,  

zbatohet në mënyrë analoge neni 39.1 i LPK, kështu që kompetente për t’i proceduar 

çështjet e ngritura kundër tij, është gjykata e shtetit të tij, ku kuvendi i këtij shteti e ka 

selinë  dhe assesi gjykatat e Republikës së Kosovës. 

Çështja konkrete juridike ka të bëjë me kërkesëpadinë e paditësit, me të cilën ky ka kërkuar 

që të detyrohet  e  paditura Republika e Serbisë - Qeveria e R.  Serbisë në Beograd që t’ia 

kompensojë dëmin e luftës që i është shkaktuar atij  nga forcat ushtarako-policore serbe në 

vitet 1989-99, në vlerë prej 205.250,00 €, me kamatëvonesë ligjore nga dita e ushtrimit të 

padisë, deri te pagesa definitive. 

Gjykata e shkallës së parë,  me aktvendimin e goditur është shpallur INKOMPETENTE për 

të vendosur në kontestin e paditësit për kompensim dëmi kundër të paditurës Republika e 

Serbisë - Qeveria e RS, në çështjen juridike për kompensim dëmi, duke  hedhur poshtë 

padinë e tij.  

Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar drejtë se, në kuptim të nenit  18.3, 39 pika 1 dhe 2 dhe 

nenit 387.1 pika u) të LPK,  nuk është kompetente të vendosë lidhur me çështjen e paditësit, e 

cila ka të bëjë me kompensimin e dëmit të luftës që ai ka pësuar nga forcat ushtarako-policore 

serbe në vitet 1989-99, për faktin se Republika e Serbisë, përkatësisht Qeveria e saj, si shtet 

tjetër, nuk mund të paditet në gjykatat e Republikës së Kosovës, por duhet të paditet në selinë 

e Kuvendit të saj, në Beograd. 

Gjykatat e shteteve të rajonit  funksionojnë  në bazë të kushtetutave dhe ligjeve të veta, të 

cilat parashikojnë organizimin dhe juridiksionin e tyre dhe gjykojnë brenda kufijve të 

kompetencës së vet. 



Me ligjin e aplikueshëm në Kosovë, përkatësisht me nenin 37.1 dhe 38 të LPK është 

parashikuar  kompetenca e përgjithshme territoriale e gjykatës në rajonin e së cilës gjendet 

vendbanimi, përkatësish vendqëndrimi i të paditurit, kur është person fizik.  

Nga ana tjetër,  me nenin 39 par. 1 të LPK   është parashikuar  se “për gjykimin në kontestet 

kundër Kosovës, njësisë së vetëqeverisjes lokale, si dhe formave tjera të organizimit 

territorial, e kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e së cilës 

ndodhet selia e kuvendit të saj”.  

Ndërkaq me paragrafin 2 të këtij neni (39), është parashikuar se ”për gjykimin në kontestet 

kundër personave juridikë të tjerë e kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në 

territorin e së cilës ndodhet selia e tyre e regjistruar”. 

Në rastin konkret kemi të bëjmë me një shtet të huaj, përkatësisht me Qeverinë e Republikës 

së  Serbisë, selia e së cilës është në Beograd, prandaj në këtë rast zbatohet në mënyre analoge 

neni 39.1 i LPK dhe kompetente për të proceduar çështjet e ngritura kundër shtetit serb është 

gjykata e shtetit të tij, ku kuvendi i këtij shteti e ka selinë dhe assesi gjykatat e Republikës së 

Kosovës. 

Neni 28 i LPK,   të cilit i referohet paditësi në pretendimet e tij ankimore e me të cilin 

caktohet kompetenca e gjykatave tona në kontestet me element ndërkombëtar, nuk mund të 

zbatohet në rastin konkret, për faktin se këtu nuk kemi të bëjmë as me persona fizikë të huaj, 

as me persona juridikë të huaj, por me një shtet të huaj, me të cilin, deri në momentin aktual, 

Shteti i Kosovës, në territorin e të cilit është shkaktuar dëmi, nuk ka të lidhur kurrfarë 

marrëveshje ndërkombëtare për kompetencën e gjykatave të vendit për këtë lloj kontestesh.   

Gjykatat, në procedurë kontestimore, gjykojnë brenda kufijve të kompetencës së vet lëndore 

dhe territoriale, por  kompetencën për ta gjykuar çështjen e paditësit kundër shtetit të R. 

Serbisë  nuk e kanë gjykatat e vendit, kështu që rezultojnë si të pabazuara pretendimet 

ankimore të paditësit, prandaj gjykata e shkallës së dytë vlerësoi se aktvendimi i goditur i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm dhe, si i tillë, vërtetohet. 

Aktvendimi i Gjykatës  së  Apelit  

Ac.nr. 1311/2014, datë 16.9.2015 

 

 

E DREJTA ADMINISTRATIVE  

 

 

A.A.nr.111/2015 



Datë: 16.06.2015 

 

 

KTHIMI I PADISË PËR PLOTËSIM DHE KORRIGJIM 

 

Neni 33 i Ligjit për Konfliktet Administrative 

 

Në bazë të Ligjit për Konfliktet Administrative, Gjykata, me rastin e shqyrtimit paraprak 

të padisë, zbaton dispozitat e nenit 33 të LKA. Nëse  padia e paditësit nuk është e plotë, 

është e pakuptueshme ose ka të meta, gjyqtari do ta  thërrasë paditësin që brenda afatit 

prej 8 ditësh t’i mënjanojë të metat e padisë. Letërthirrja duhet t’i  përmbajë udhëzimet 

për të mënjanuar të metat e padisë dhe paralajmërimin për pasojat që do të lindin nëse 

nuk veprohet sipas kërkesës së gjykatës.  Nëse paditësi, brenda afatit të caktuar, nuk i 

mënjanon të metat e padisë, kurse ato janë të atilla që pamundësojnë zhvillimin e 

procedurës, gjykata do ta hedhë poshtë me vendim padinë, nëse nuk konstaton se akti 

administrativ i kontestuar është i pavlefshëm.  

 

Nga dispozita e lartpërmendura rezulton se kur gjykata konstaton se padia ka të meta 

formale juridike, atëherë gjyqtari  kërkon nga parashtruesi i padisë që t’i mënjanojë të 

metat në përputhje me nenin 33 të LKA. Sipas  nenit 33 par. 1 të LKA,  gjykata cakton 

afatin ligjor prej 8 ditësh që parashtruesi i padisë t’i mënjanojë të gjitha ato të meta të 

cilat gjyqtari i ka konstatuar. Afati prej 8 ditësh është përcaktuar si afat ligjor, ngase 

ligjvënësi synon që të mos ketë prolongime apo zvarritje të procedurës. Pasojat 

procedurale të mosveprimit të parashtruesit në drejtim të korrigjimit të padisë janë 

përcaktuar me dispozitën e nenit 33 par. 2 i LKA. Sipas kësaj dispozite, nëse paditësi nuk 

i ka mënjanuar të metat brenda afatit të caktuar, gjykata do ta hedhë poshtë me vendim 

padinë kur konstaton se akti administrativ i goditur është i pavlefshëm.  

 

Nga arsyetimi 

Paditësi ka parashtruar padi kundër të paditurës në Gjykatën Themelore të Prishtinës - 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal,  me objekt anulimin e 

vendimit të Administratës Tatimore të Kosovës,  mbi bazën juridike tatim shtesë. Me 

rastin e shqyrtimit paraprak të padisë, gjyqtari ka kërkuar nga parashtruesi i padisë që në 



afat prej 8 ditësh të bëjë plotësimin e padisë, duke bashkëngjitur edhe një kopje të 

padisë me të gjitha shkresat përcjellëse që kanë të bëjnë me çështjen konkrete sipas 

padisë, me qëllim që kopja t’i dërgohet të paditurës për përgjigje ndaj padisë. Në pikën II 

të dispozitivit të aktvendimit paditësi është paralajmëruar për pasojat  që do t’i kishte, 

nëse nuk vepron në drejtim të plotësimit të padisë, kur  gjykata do të vepronte në 

vështrim të nenit 33 par. 2 të LKA. Meqenëse parashtruesi i padisë nuk ka vepruar në 

përputhje me aktvendimin e gjykatës, kjo e fundit vendosi me aktvendim  hedhjen 

poshtë të padisë së paditësit në mbështetje të nenit 33 par. 2 të LKA.  

Kundër këtij aktvendimi  paditësi ka ushtruar ankesë, duke pretenduar se gjykata, me 

rastin e marrjes së aktvendimit të ankimuar, ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të 

LKA.   

Kolegji  i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të ankesës së paditësit, vendosi me 

aktvendim  refuzimin si të pabazuar të ankesës së paditësit dhe njëherësh vërtetoi 

aktvendimin e ankimuar të Gjykatës Themelore Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Administrative, Divizioni Fiskpar. Mbi këtë gjendje të fakteve, kolegji gjeti se gjykata e 

shkallës së parë mbi këtë çështje juridike administrative ka vendosur në mënyrë të 

drejtë, duke zbatuar  dispozitat ligjore,  njëherësh duke hedhur poshtë padinë e 

paditësit, meqë gjykata nuk ka mundur ta procedojë çështjen për shkak se padia ka qenë 

jo e plotë në vështrim të nenit 30.3 të LKA, sepse parashtruesi i padisë është dashur t’i 

bashkëngjiste nga një kopje të padisë edhe dokumenteve përcjellëse për t’iu dërguar 

organit të paditur dhe çdo personi të interesuar, nëse ka të tillë. Prandaj pretendimet 

ankimore se gjykata e shkallës së parë ka pasur argumente të mjaftueshme për ta 

shqyrtuar padinë, se ka mundur ta kopjojë atë dhe nuk ka pasur bazë të nxjerrë 

aktvendimin e ankimuar,  kolegji i vlerëson si  të pabazuara dhe pa mbështetje ligjore: 

Sipas nenit 81.e) pika 7 të Ligjit nr.04/L-102 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për 

Administratën Tatimore dhe Procedurat, nr.03/L-222, parashikohet se, në rast se padia 

nuk është e plotë, do të gjejë zbatim neni 33 i Ligjit për Konfliktet Administrative Nga sa 

u parashtrua, kolegji gjeti se gjykata e shkallës së parë  ka vendosur drejt duke  hedhur 

poshtë si të parregullt padinë e paditësit .  

Aktvendimi i Gjykatës  së Apelit  Prishtinë,  

A.A.nr.111/2015, dt. 16.06.2015 

 

 

A.A.nr.260/2014 

Datë: 26.11.2014 



 

REGJISTRIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME 

 

Neni 4 i Ligjit nr. 04/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin  e Ligjit nr.2002/5 për 

Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme 

Regjistrimi është një akt (veprim)  me anë të të cilit në regjistra të posaçëm, që mbahen 

nga institucionet shtetërore, evidencohen disa veprime juridike që lidhen me pasuri të 

paluajtshme  dhe që synojnë transferimin e ndonjë të drejtë tjetër reale që lidhet me 

këto pasuri.  

Kushtet, mënyra e regjistrimit, organizimi dhe procedurat që kanë lidhje me 

veprimtarinë e regjistrimit publik rregullohen  me nenin 4  të Ligjit nr. 04/L-009 për 

ndryshimin dhe plotësimin  e Ligjit nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave 

të Pronës së Paluajtshme. 

Të drejtat mbi pronën e paluajtshme që parashikohen sipas nenit 2 të  këtij Ligjit, 

regjistrohen në bazë të: 

a) Vendimit të plotfuqishëm të gjykatës,  
b) Vendimit të organit administrativ shtetëror, 
c) Kontratës për bartjen e së drejtës së pronës së paluajtshme të vërtetuar nga 

organi kompetent, 
d) Vendimit apo kontratës së privatizimit të lëshuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit, 
e) Vendimit të Komisionit për rindërtimin e kadastrës, 
f) Vendimit të Komisionit për rregullimin e tokave, 
g) Një dokumenti tjetër që parashikohet me ligj të veçantë për regjistrimin e të 

drejtave pronësore.  
 

 

Nga arsyetimi  

Paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës, me objekt anulimin e vendimit. Gjykata ka 

caktuar seancën e shqyrtimit kryesor, ka nxjerrë prova relevante dhe, pas vlerësimit të  

të gjitha provave sipas nenit 8 të LPK, e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit  si të 

pabazuar.  



Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë paditësi, për shkak të shkeljeve 

thelbësore të dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike  dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës,  aktgjykimin e ankimuar, 

pretendimet ankimore të paditësit dhe, pas vlerësimit të tyre në vështrim të nenit 49 të 

LKA, nenit 194 të LPK,  vërtetoi se ankesa e paditësit është e pabazuar.  

Kolegji i gjykatës së Apelit, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, qëndrimin 

juridik të gjykatës së shkallës së parë e aprovoi në tërësi si të rregullt, ligjor dhe të drejtë, 

sepse aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje qenësore të dispozitave të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, të cilat  gjykata e shkallës së dytë  i vëren sipas detyrës zyrtare 

në bazë të nenit 194 të LPK, dispozitë kjo që aplikohet në bazë të nenit 63 të LKA. Ky 

kolegj ka shqyrtuar dhe ka vlerësuar ligjshmërinë e aktvendimit të Agjencisë Kadastrale 

të Kosovës, të goditur me padi, i cili përmban argumentet mbi të cilat është bazuar dhe 

të cilat paraqiten  në arsyetimin e tij, ku janë dhënë arsye të mjaftueshme mbi faktet 

vendimtare mbi të cilat mbështetet e të cilat kolegji i miraton si të drejta dhe të bazuara 

në ligj, duke konstatuar se gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë 

dhe drejt është zbatuar edhe e drejta materiale.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se organi i paditur - Agjencia Kadastrale e Kosovës 

dhe gjykata e shkallës së parë kanë vendosur në bazë të ligjit në këtë çështje juridike-

administrative, sepse kërkesa e paraqitur nga paditësi për kthimin e pasurisë së 

paluajtshme dhe regjistrimin e të drejtës së pronës  të cilin e pretendon, nuk ka bazë 

ligjore, siç parashikohet në nenin 3.2 të Ligjit nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit të 

Drejtave të Pronës së Paluajtshme, sepse kërkesës është  dashur t’i bashkëngjitet prova 

mbi  të cilën pala paditëse e mbështetë kërkesën e vet në vështrim të nenit 4 të Ligjit për 

ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit të Drejtave të 

Pronës së Paluajtshme (Ligji nr.04/L-009), me të cilin nen riformulohet dhe ndryshohet 

neni 3 par. 3.7 i Ligjit bazë dhe përcaktohet se regjistrimi i paluajtshmërisë bëhet në 

bazë të vendimit të plotfuqishëm të gjykatës, vendimit të organit administrativ 

shtetëror, kontratës për bartjen e paluajtshmërisë të vërtetuar nga organi kompetent, 

vendimit apo kontratës së privatizimit të lëshuar nga AKP, vendimit të Komisionit për 

rindërtimin e kadastrës  apo vendimit të Komisionit  të rregullimit të tokave ose një 

dokumenti tjetër që parashikohet me ligj të veçantë për regjistrimin e të drejtave 

pronësore.  

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

A.A.nr.260/2014, dt. 26.11.2014. 

 



A.A.nr.100/2015 

Datë: 02.06.2015 

MOSPAGESA E TAKSËS  

Neni 6.4 i Udhëzimit Administrativ për Unifikimin e Taksave Gjyqësore 

Me Udhëzimin Administrativ për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, nr.2008/02, të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, është përcaktuar mënyra e arkëtimit të taksave gjyqësore. Në 

nenin 6.4 është përcaktuar se kur taksa për dorëzimin e parashtresës nuk paguhet me 

kohë, nga pala kërkohet pagesa e taksës shtesë, siç është përcaktuar në nenin 10.25 të 

Udhëzimit Administrativ. Nëse pala nuk vepron në përputhje  me nenit 6.4 po të këtij 

Udhëzimi, gjykata merr vendimin përfundimtar, duke e njoftuar palën që e ka dorëzuar 

parashtresën se është dashur t’i paguajë taksat; me këtë vendim gjykata e cakton një 

datë përfundimtare deri kur duhet të paguhen të gjitha taksat e papaguara, duke i 

përfshirë edhe taksat shtesë sipas neneve 6.4 dhe 10.25 të po këtij udhëzimi.  Nëse pala 

që  ka ushtruar parashtresën nuk vepron në përputhje me vendimin përfundimtar të 

përcaktuar sipas nenit 6.5 të Udhëzimit Administrativ, gjykatësi i çështjes duhet ta 

hedhë poshtë parashtresën, përkatësisht padinë për të cilën nuk janë paguar taksat 

gjyqësore. 

Sipas nenit 2.4 të Udhëzimit Administrativ parashtesë do të thotë padi, kundërpadi, 

ankesë, kundërshtim, kërkesë, revizion, propozim për ekzekutim, propozim për 

shqyrtimin e trashëgimisë, propozim për caktimin e masës së përkohshme etj., kështu që 

për të gjitha  këto kërkesa pala është e detyruar të paguajë taksën gjyqësore, përveç 

nëse  argumenton se i plotëson kushtet dhe kriteret për lirimin nga pagesa e taksave, siç 

ka përcaktuar dispozita e nenit 7 të Udhëzimit Administrativ. 

Nga arsyetimi 

Paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës, me objekt anulimin e aktit administrativ. 

Gjykata  e shkallës së parë, në vështrim të Udhëzimit Administrativ për Unifikimin e 

Taksës Gjyqësore, nr.2008/02,  ka kërkuar nga pala paditëse që në përputhje me nenin 

6.4 të po këtij Udhëzimi,  të paguajë taksën gjyqësore në emër të padisë, me vërejtjen se 

mospagesa e taksës gjyqësore do të pasojë me pagesën e taksës shtesë, siç është 

përcaktuar në nenin 10.25 të këtij Udhëzimi. Pala paditëse ka marrë në dorëzim 

vërejtjen për pagesën e taksës gjyqësore, por nuk ka vepruar sipas saj  brenda afatit të 

përcaktuar nga ana e gjykatës, prandaj gjykata e shkallës së parë jep vërejtjen 

përfundimtare, me të cilën paditësi obligohet ta paguaj taksën gjyqësore, taksën shtesë, 

duke u paralajmëruar se, nëse nuk paguhet taksa gjyqësore si në vërejtjen 

përfundimtare, gjykata do të veprojë sipas nenit 6.6 të Udhëzimit Administrativ për 



Unifikimin e Taksës Gjyqësore dhe do ta hedhë poshtë padinë e tij për shkak të 

mospagesës së taksës gjyqësore. Mbasi paditësi nuk veproi as sipas  vërejtjes 

përfundimtare, gjykata e shkallës së parë e hodhi poshtë padinë e paditësit me 

aktvendim të veçantë.  

Kundër aktvendimit me të cilin është hedhur poshtë padia e paditësit për shkak të 

mospagesës së taksës gjyqësore, pala paditëse ka ushtruar ankesë për shkak të shkeljeve 

thelbësore të dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë gjendjes 

faktike  dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të ankesës dhe pretendimeve ankimore, 

vërtetoi se  mbi këtë gjendje të vërtetuar  të fakteve, gjykata e shkallës së parë lidhur me 

këtë çështje juridike administrative  ka marrë vendim të drejtë, duke u bazuar në 

dispozitat ligjore. Duke qenë se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban 

shkelje thelbësore të dispozitave të parashikuara  nga neni 182.2 i LPK. Kolegji i shqyrtoi 

dhe vlerësoi pretendimet ankimore dhe konstatoi se ato nuk janë më ndikim për 

marrjen e një vendimi tjetër për këtë çështje, sepse në bazë të provave të administruara 

e në përputhje me dispozitat ligjore të përmendura më lart është vërtetuar pa mëdyshje 

se paditësi nuk  i ka respektuar afatet e caktuara, brenda të cilave nuk e ka bërë pagesën 

e taksës gjyqësore, duke mos e bërë këtë as gjer në marrjen e vendimit nga gjykata e 

shkallës së parë, edhe pse i autorizuari i paditësit, pas pranimit të vërejtjes për pagesën 

e taksës gjyqësore, në kërkesën e tij me shkrim dërguar gjykatës së shkallës së parë, ka 

paralajmëruar se, për shkak se udhëton në botën e jashtme, pagesën do ta bëjë pasi  të 

kthehet në Kosovë, por ai, as pas kalimit  të viteve, nuk e ka përmbushur obligimin ligjor 

të pagesës së taksës gjyqësore për padi. Nga sa u parashtrua, kolegji i gjykatës së 

shkallës së dytë vendosi ta vërtetojë aktvendimin e ankimuar të shkallës së parë, sepse  

është i drejtë dhe ligjor, sepse mbështetet mbi dispozitat e përmendura më sipër të LPK 

dhe të Udhëzimit Administrativ nr.2008/2 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore.  

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

A.A.nr.100/2015 dt. 02.06.2015  

 

A.A.nr.189/2015 

Datë: 25.06.2015 

MASA E PËRKOHSHME PËR SHTYRJEN E EKZEKUTIMIT TË VENDIMIT DERI NË MARRJEN 

E VENDIMIT DEFINITIV GJYQËSOR 

Neni 22 par. 2  dhe neni 6 të Ligjit për Konfliktet Administrative  



Padia të cilën e ka parashtruar pala në gjykatë nuk e ndalon ekzekutimin e aktit 

administrativ, përveç  kur kjo me ligj është parashikuar ndryshe. Pala paditëse mund të 

ushtrojë propozim për shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ deri në  marrjen e 

vendimit meritor të gjykatës,  kur vendos lidhur me kërkesën e paditësit për anulimin e 

aktit administrativ. Pala paditëse që propozon shtyrjen e ekzekutimit të aktit 

administrativ duhet të argumentojë me prova relevante se, nëse ekzekutohet akti 

administrativ, do t’i sillte dëm të pariparueshëm atij, ndërsa shtyrja e ekzekutimit të 

aktit administrativ nuk është në kundërshtim me interesin publik dhe nuk do t’i sjellë 

ndonjë dëm të madh palës kundërshtare, përkatësisht personit të interesuar.  Pala 

paditëse kërkesës duhet t’ia bashkëngjis provën që dëshmon se padia është parashtruar 

si dhe prova të tjera të cilat do të vërtetonin se, nëse ekzekutohet akti administrativ, 

palës paditëse do t’i  shkaktohej dëm i pariparueshëm. Gjykata  kompetente duhet ta 

shqyrtojë kërkesën për shtyrje të ekzekutimit të aktit administrativ brenda 3 ditëve, nga 

data e marrjes së kërkesës për shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ. 

Nga arsyetimi  

Pala paditëse ka ushtruar padi kundër të paditurës për anulimin e aktit administrativ, me 

propozimin për shtyrjen e ekzekutimit të tij. Gjykata e shkallës së parë, pasi shqyrtoi 

propozimin e paditësit për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, e refuzoi atë si të 

pabazuar.  

Kundër këtij aktvendimi paditësi ka ushtruar ankesë, për shkak të cenimit  të rëndë të 

dispozitave procedurale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gj endjes faktike dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që aktvendimi i ankimuar të 

ndryshohet duke aprovuar ankesën e paditësit dhe të shtyhet ekzekutimi i aktit 

administrativ derisa gjykata të vendosë lidhur me padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit. 

Kolegji i Gjykatës së Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës, ankesën e ankueses dhe, pas 

vlerësimit të aktvendimit të ankimuar në pajtim me nenin 49 të LKA, lidhur me nenin 

194 të LPK, të aplikueshëm sipas nenit 63 të LKA, gjeti se ankesa është e pabazuar. 

Kolegji i Gjykatës së Apelit, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, pranoi në tërësi, si 

të drejtë  dhe të ligjshëm, një përfundim të tillë të gjykatës së shkallës së parë, ngase, 

edhe sipas vlerësimit të kolegjit të kësaj Gjykate, në rastin konkret nuk janë plotësuar në 

mënyrë kumulative kushtet për shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ, siç 

parashikohet nga neni 22 par. 6, lidhur me par. 2 të LKA. Me këtë dispozitë juridike është 

parashikuar që shtyrja e ekzekutimit të aktit administrativ mund të bëhet: nëse 

ekzekutimi i aktit administrativ do t’i sillte dëm paditëses, i cili vështirë do të riparohej, 

kurse shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik e as që do t’i sillte ndonjë 

dëm palës kundërshtare, përkatësisht personit të interesuar. Në rastin konkret, 

propozuesja - paditësja me ankesën e ushtruar kërkon shtyrjen e ekzekutimit të aktit 



administrativ me arsyetimin se nuk është marrë parasysh neni 22 par. 2 dhe  7 i LKA, i cili 

përcakton se, me kërkesë të paditëses, organi që është kompetent për ekzekutimin 

mund ta shtyjë ekzekutimin deri në vendimin përfundimtar gjyqësor, nëse aktvendimi do 

të shkaktonte dëm i cili vështirë do të riparohej.  

 

Aktvendim i Gjykatës së Apelit në Prishtinë  

A.A.nr. 189/2015, dt. 25.06.2015 

 

 

A.A.nr.174/2014 

Datë: 09.09.2014 

MBAJTJA E SEANCËS NË MUNGESË TË PALËS 

Neni 41 i Ligjit për Konfliktet Administrative 

Gjykata e cakton seancën e shqyrtimit kryesor në afatin e caktuar me ligj dhe  njëherësh 

i thërret palët në mënyrë të rregullt për seancën e shqyrtimit kryesor, të caktuar më 

datë dhe orën si dhe vendin ku ajo do të mbahet.  Mungesa e palës në shqyrtimin me 

gojë nuk e pezullon punën e gjykatës. Për shkak të mungesës së palëve nuk mund të 

konstatohet se ato kanë hequr dore nga kërkesat e  veta, por do të lexohen parashtresat 

e tyre. Nëse në shqyrtim nuk vjen as paditësi dhe as pala e paditur, ndërsa shqyrtimi nuk 

shtyhet, gjykata do ta shqyrtojë konfliktin edhe pa praninë e palëve në mbështetje të 

nenit 41 të Ligjit për Konflikte Administrative.  

Nga arsyetimi 

Paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës me objekt anulimin e vendimit. Gjykata e 

ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor dhe i ka thirrur ndërgjyqësit, mirëpo seancën e 

shqyrtimit kryesor e ka mbajtur pa praninë e tyre, duke u bazuar  në dispozitën e nenit 

41 të LKA.  

Kundër këtij aktvendimi pala paditëse ka ushtruar ankesë për shkak të shkeljeve 

thelbësore të dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike  dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. 

Kolegji i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të ankesës  në përputhje me nenin 49 par. 1 të 

LKA, lidhur me nenin 194 të LPK dhe nenin 63 të LKA ka konstatuar se ankesa e paditësit 



është e bazuar, ngase gjykata e shkallës së parë, me rastin e  marrjes së vendimit 

meritor, në këtë çështje juridike ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore të parashikuara nga neni 182.2 paragrafi i), ngase paditësit,  me veprim të 

paligjshëm, nuk iu ka dhënë mundësia për shqyrtimin e çështjes në gjykatë. Nga shkresat 

e lëndës vërtetohet se palës paditëse nuk i është dorëzuar thirrja në mënyrë të rregullt 

dhe  për këtë arsye  nuk i është mundësuar që të marr pjesë në seancën e shqyrtimit 

kryesor dhe  ta parashtroj dhe ta arsyetoj kërkesëpadinë para gjykatës.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se paditësi, përkatësisht përfaqësuesi me prokurë i 

tij, nuk është thirrur në mënyrë të rregullt për të marrë pjesë në seancën e shqyrtimit 

kryesor të dt. 11.02.2014. Nga fletë-dorëzimi shihet dhe vërtetohet se në pjesën “Titulli i 

shkresës që dërgohet”, “Letërthirrje për seancë kryesore dt. 11.02.2014”, data dhe viti 

janë shkruar saktë “11” dhe “14”, por muaji është korrigjuar “02”, ndërsa në faqen tjetër 

vërtetohet se dërgesën i autorizuari e ka pranuar me 13.01.2014. Ndërkaq në 

fletëthirrjen e dt. 08.01.2014, që e prezanton pala paditëse me ankesë, e që 

konsiderohet se ka qenë në zarfin  e këtij fletë-dorëzimi (pasi që letërthirrje tjetër nuk ka 

në shkresat e lëndës), e cila i është dërguar avokatit në adresë të tij, shënohet se ai 

është thirrur të marrë pjesë në seancën e shqyrtimit kryesor në Gjykatën Themelore 

Prishtinë-Ulpianë më dt. 11.01.2014 në ora 09.30, e jo më dt. 11.02.2014, siç ka 

konstatuar gjykata në paragrafin  5 të aktgjykimit të goditur: “Gjykata ka shqyrtuar këtë 

konflikt administrativ konform dispozitës ligjore të nenit 41 të LKA, pasi që përfaqësuesi i 

palës paditëse, edhe pse e ka pranuar letërthirrjen në mënyrë të rregullt  (provë: Fletë-

kthesa e pranuar më dt. 13.01.2014), për seancën e shqyrtimit kryesor, i njëjti nuk ka 

marrë pjesë dhe nuk e ka arsyetuar mosardhjen”. 

Për këto arsye, kolegji gjen se ankesa e përfaqësuesit të paditësit është e bazuar, sepse 

ai nuk është thirrur në mënyrë të rregullt për seancën e mbajtur më dt. 11.02.2014, se 

në shkresa të lëndës nuk ka dëshmi të argumentuar (fletëthirrje) se paditësi ka pranuar 

për këtë datë fletëthirrjen për të marrë pjesë në seancën e shqyrtimit kryesor dhe se për 

këtë arsye palës paditëse nuk i është dhënë mundësia që të marr pjesë në seancën e 

shqyrtimit kryesor dhe të bëjë prezantimin e argumenteve, si palë paditëse në 

procedurë. Meqenëse Ligji për Konfliktet Administrative nuk e ka rregulluar çështjen e 

dorëzimit të shkresave (fletëthirrjes), atëherë në rastin konkret zbatohet dispozita e 

nenit 63 të LKA, e cila  përcakton se, nëse ky ligj (LKA) nuk përmban dispozita për 

procedurën në konfliktet administrative, do të zbatohen në mënyrë analoge dispozitat e 

Ligjit të Procedurës Kontestimore. Prandaj, në rastin konkret gjykata ka qenë e obliguar 

ta zbatojë kreun e 8-të të LPK,  në të cilin është rregulluar çështja e dërgimit të 

shkresave (nga neni 103 gjer në nenin 122). 

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit  Prishtinë, 



A.A.nr.174/2014, datë: 09.09.2014 

 

A.A.nr.388/2015 

Datë: 26.11.2014 

HESHTJA E ADMINISTRATËS 

Neni 29 i Ligjit për Konfliktet  Administrative 

Pala paditëse që ka parashtruar kërkesë tek organi i shkallës së parë kundër aktit  ndaj të 

cilit mund të bëhet ankesa, por ky organ nuk ka nxjerrë asnjë vendim në bazë të 

kërkesës brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh, ose në një afat më të shkurtër të parashikuar 

me dispozita të veçanta,  ka të drejtë t’i drejtohet me kërkesë organit të shkallës së dytë. 

Kundër vendimit të organit të shkallës së dytë pala mund të fillojë konfliktin 

administrativ, nëse janë plotësuar kushtet e parashikuara nga neni 29 i LKA.  Gjithashtu 

pala që ka bërë kërkesë apo ankesë tek organi i shkallës së dytë dhe  ky organ nuk ka 

nxjerrë vendim brenda tridhjetë (30) ditësh ose në një afat më të shkurtër të caktuar me 

dispozita të veçanta  lidhur me ankimin e palës kundër vendimit të organit të shkallës së 

parë, duke mos e nxjerrë atë as pas kërkesës së përsëritur në afatin e mëtejmë prej 

shtatë (7) ditësh, pala paditëse obligohet ta njoftojë organin administrativ në afatin e 

cekur më lart se ka skaduar afati për marrjen e vendimit lidhur me kërkesën e saj. 

Prandaj pala mund të fillojë konfliktin administrativ, sikur të ishte refuzuar ankesa.  

Nga arsyetimi 

Paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës për shkak të heshtjes së administratës. 

Gjykata e shkallës së parë ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor dhe në bazë të 

provave të vlerësuara nga ana e gjykatës me aktvendim e ka hedhë poshtë si të 

parakohshme padinë e paditësit për heshtje  të administratës.  

Kundër aktvendimit të shkallës së parë pala paditëse ka ushtruar ankesë, me të cilën e 

kundërshton ligjshmërinë e tij për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës administrative, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Paditësi i argumenton pretendimet e tij duke 

theksuar se  i ka respektuar afatet ligjore lidhur me heshtjen e administratës, 

përkatësisht dispozitat e nenit 29 të LKA, se kërkesa e përsëritur në afatin prej 7 dite, 

sipas këtij neni, nuk ka karakter obligator dhe nuk mund të përbëjë bazë për t’u 

konsideruar padia e pasafatshme. Paditësi ka ushtruar ankesë tek organi i shkallës së 

dytë dhe, pasi nuk i është kthyer përgjigje, është konsideruar se ankesa është refuzuar. 

Janë të pabazuara pretendimet ankimore të paditësit mbi bazat e përmendura më lart  



dhe pretendimet e tjera se aktgjykimi i shkallës së parë është i paqartë dhe kontradiktor 

sa i përket  afatit të përmendur 7- ditor, se paditësi ka vepruar në tërësi sipas nenit 29 të 

LKA, se nëse afati është më i shkurtër se 30 ditë, atëherë kërkesa e përsëritur në afatin 

më tej prej 7 ditësh duhet të paraqitet nga pala paditëse, se kërkesa e përsëritur nuk ka 

karakter obligator ashtu siç e interpreton gjykata e shkallës së parë. 

Kolegji i Gjykatës së Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e ankimuar, 

pretendimet ankimore dhe, pas vlerësimit të tyre në vështrim të nenit 49 të LKA dhe 

nenit 194 të LPK, si ligj i zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA, gjeti se ankesa është e 

pabazuar. 

Kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson  se gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqyrtimit 

të padisë së paditësit, ka nxjerrë prova të mjaftueshme të cilat vërtetojnë drejt se 

paditësi nuk ka vepruar sipas nenit 29.1 të LKA,  dispozitë kjo që e rregullon të drejtën e 

fillimit dhe shqyrtimit gjyqësor në bazë të së drejtës mbi bazë të heshtjes së 

administratës.  Me këtë dispozitë parashikohet se, nëse organi  të cilit i është drejtuar 

ankesa nuk vendos brenda 30 ditësh, prej ditës së parashtrimit të ankesës, përkatësisht 

kërkesës,  pas kalimit të këtij afati nëse nuk nxjerr vendim as në afatin prej 7 ditësh pas 

kërkesës së përsëritur, atëherë pala mund ta fillojë konfliktin administrativ sikur të ishte 

refuzuar ankesa, ashtu siç parashikohet nga neni 27.1 i LKA, brenda afatit prej 30 ditësh. 

Afati sipas këtij neni duhet respektuar e ky është 30+7 ditë dhe vetëm pastaj mund të 

fillojë konflikti administrativ me padi në gjykatën kompetente.  

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

A.A.nr.388/2015,  datë: 26.11.2014 

 

 

A.A.nr.406/2014  

Datë 09.12.2014 

REVOKIMI I VENDIMIT NGA ANA E ORGANIT ADMINISTRATIV DHE NXJERRJA E 

VENDIMIT TË RI PAS INICIMIT TË PROCEDURËS NË KONFLIKTET ADMINISTRATIVE 

Neni 36 i Ligjit për Konfliktet Administrative 

Me rastin e inicimit të konfliktit administrativ me padi nga pala paditëse,  ekziston 

mundësia qe organi administrativ ta revokojë aktin administrativ ndaj të cilit ajo ka 

iniciuar konfliktin administrativ. Organi administrativ ka për obligim që, pasi ta ketë 

revokuar apo shfuqizuar aktin administrativ, t’i njoftojë  për vendimin e ri palën paditëse 



dhe gjykatën kompetente, në të cilën është duke u zhvilluar procedura e konfliktit 

administrativ. Gjykata kompetente, pas dorëzimit të vendimit të ri, do ta njoftojë 

paditësin që në afat prej 15 ditësh të deklarohet për aktin e ri administrativ të cilin e ka 

nxjerr organi administrativ, duke shfuqizuar aktin e mëparshëm administrativ, të cilin 

paditësi e ka goditur me padi. Pas këtij afati, pala paditëse duhet të deklarohet si vijon: 

është i kënaqur, nuk heq dorë nga padia, pjesërisht heq dorë nga padia, e zgjeron padinë 

edhe ndaj aktit të ri. Nëse paditësi deklaron se me aktin e ri është i kënaqur apo  nuk 

deklarohet brenda afatit të caktuar prej 15 ditësh, gjykata do të nxjerrë vendim për 

pezullimin e procedurës së anulimit të aktit administrativ. Nëse paditësi deklaron se nuk 

është i kënaqur me aktin e ri, gjykata duhet të vazhdojë procedurën, fillimisht duke 

kërkuar nga paditësi që ta  plotësojë  dhe ta korrigjojë padinë lidhur me aktin e ri 

administrativ të goditur me padi, meqë aktin ndaj të cilit është ushtruar padia organi 

administrativ tani e ka revokuar apo shfuqizuar.  

 

Nga arsyetimi 

Paditësi ka kundër të paditurës ushtruar padi, me objekt heshtjen e administratës. 

Gjykata e shkallës së parë, lidhur me padinë e paditësit e ka hedhur poshtë me 

aktvendim si të palejuar padinë e paditësit, duke u bazuar në nenin 13 dhe 14 lidhur me 

nenin 34 par. 1 pika 1.5 të LKA. 

Kundër këtij aktvendimi paditësi ka ushtruar ankesë për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të LPA, vërtetimit jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, duke pohuar se paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës për 

shkak të heshtjes së administratës dhe, pasi e ka dërguar padinë në gjykatë, organi i 

shkallës së dytë ka vendosur lidhur me ankesën, por aktvendimin nuk ia ka dërguar palës 

paditëse. Vendimin e organit administrativ në seancën e shqyrtimit kryesor gjykata ia ka 

dorëzuar palës paditëse.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës, pretendimet ankimore dhe, pas 

vlerësimit të aktvendimit të ankimuar në vështrim të nenit 49 të LKA dhe nenit 194 të 

LPK, të aplikueshëm sipas nenit 63 të LKA, gjeti se ankesa është e bazuar.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit në rastin konkret,  në mbështetje të shkresave të lëndës, 

konstatoi se paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës për heshtje të administratës, 

pas ofrimit të vendimit  lidhur me ankesën e paditësit, me të cilin është aprovuar ankesa 

dhe lënda i është kthyer për riprocedim organit të shkallës së parë, se gjykata ka shtyrë 

seancën duke i ofruar paditësit mundësinë të bëjë precizimin e padisë në drejtim të 

vendimit, meqë ka vlerësuar se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me heshtje të 

organit administrativ. Në seancën e shqyrtimit kryesor paditësi ka qëndruar në tërësi 



pranë padisë dhe kërkesëpadisë mbi bazën e heshtjes së organit të paditur dhe nuk ka 

kërkuar vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të mëvonshëm të organit administrativ. 

Mirëpo, gjykata e shkallës së parë, duke mos vepruar në tërësi  në vështrim të nenit 36 

të LKA, pa të drejtë ka marrë aktvendim dhe padinë e paditësit e ka hedhur poshtë si të 

palejuar, me arsyetimin se ndaj objektit të kërkesëpadisë nuk mund të zhvillohet konflikt 

administrativ.  

Sipas dispozitës së nenit 36 paragrafët 2 dhe 3 të LKA, gjykata e shkallës së parë është 

dashur që ta thërrasë paditësin që, brenda 15 ditësh, të deklarohet nëse me aktin 

administrativ të nxjerrë në afatin e mëvonshëm: është i kënaqur, nuk heq dorë nga 

padia, pjesërisht heq dorë nga padia, e zgjeron padinë edhe ndaj aktit tjetër, me 

paralajmërimin për pasojat që do të lindin nëse nuk vepron sipas kërkesës së gjykatës. 

Gjykata do të nxjerrë vendim mbi pezullimin e procedurës, nëse pala paditëse nuk 

vepron në përputhje me udhëzimit të gjykatës. 

Aktvendimi i Gjykatës së Apelit Prishtinë, 

A.A.nr.406/2014,  datë 09.12.2014 

 

A.A.nr.383/2013 

Datë: 14.03.2014 

 

TATIM MBI PRONËN 

Nenet 6 dhe 7 të Ligjit për Tatimin mbi Pronën e Paluajtshme  

Neni 2 i Udhëzimit Administrativ nr.04/2011, vlera e tregut dhe vlerësimi i vlerës së 

tregut për vendosjen e bazës tatimore 

Person përgjegjës për pagesën e tatimit mbi pronën është, para së gjithash pronari i 

pronës. Nëse pronari i pronës nuk mund të përcaktohet, tatimpagues është  personi fizik 

ose juridik i cili e shfrytëzon pronën e paluajtshme. Baza e tatimit për tatimin mbi 

pronën është vlera e pronës në treg, e përcaktuar në pajtim me standardet dhe 

procedurat e parashikuara në ligj. Kuvendi Komunal i çdo komune i përcakton tarifat 

tatimore mbi pronën mbi baza vjetore në shkallën prej 0.05% deri 1% të vlerës së pronës 

në treg. Ligji për Tatimin mbi Pronën e Paluajtshme vlerën e tregut e përkufizon në këtë 

mënyrë: “Vlera e tregut do të thotë çmimi me të cilin blerësi është i gatshëm të blejë 

dhe shitësi të shesë pronën e paluajtshme në një transaksion zyrtar, ku asnjëri nuk është 

nën ndonjë detyrim për të vepruar dhe nuk ekziston marrëdhënie midis palëve përmes 



lidhjeve familjare, martesës, pronësisë së përbashkët ose lidhjes biznesore”. Treguesi 

më i mirë i vlerës së tregut është çmimi aktual me të cilin është shitur prona.  Vlerësimi i 

paluajtshmërive bëhet me tri metoda të blerjes në treg: metoda e shitjes krahasuese, 

metoda e të ardhurave dhe metoda e çmimit kushtues. Qëllimi i këtyre metodave të 

vlerësimit të pronës së paluajtshme është  t’i identifikojë standardet për matje të saktë 

të vlerës. 

 

Nga arsyetimi 

Paditësi ka ushtruar kundër të paditurit padi me objekt tatimin mbi pronën. Gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur lidhur me padinë e paditësit  me aktgjykim, me të cilin e ka  

refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit, me të cilën ka kërkuar anulimin e 

vendimit të së paditurës.  

Kundër këtij aktgjykimi paditësi ka ushtruar ankesë brenda afatit ligjor, për shkak të 

shkeljes së dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që ankesa e 

paditësit të aprovohet dhe ai të lirohet nga pagesa e tatimit mbi pronën apo aktgjykimi i 

goditur të anulohet  dhe lënda të kthehet për rigjykim dhe rivendosje.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës dhe pretendimet ankimore dhe, 

pas vlerësimit të aktgjykimit në vështrim të nenit 49 dhe 63 të LKA dhe nenit 196 të LPK, 

gjeti se ankesa është e pabazuar.  

Kolegji i Gjykatës së Apelit, duke u nisur nga gjendja e këtillë faktike, njëherësh duke 

shqyrtuar aktgjykimin e shkallës së parë në bazë të ankesës së paditësit dhe sipas 

detyrës zyrtare, e   konfirmon në tërësi atë si të drejtë dhe të bazuar në prova dhe në 

ligj. Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje qenësore të dispozitave të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, të cilat shkelje gjykata e shkallës së dytë i vëren sipas detyrës 

zyrtare në bazë të nenit 63 të LKA, lidhur me nenin 194 të LPK, ndërkaq gjykata e 

shkallës së parë drejt ka vlerësuar ligjshmërinë e aktit përfundimtar administrativ  

përputhje me nenet 9 dhe 44 të LKA, i cili është objekt shqyrtimi në bazë të 

kërkesëpadisë. Gjykata e shkallës së parë, duke i respektuar dispozitat  procedurale, ka 

vërtetuar gjendjen faktike në mënyrë të drejtë dhe të plotë, ngase organi administrativ 

ka nxjerrë vendim të ligjshëm. Prandaj, pretendimet ankimore të paditësit se është liruar  

vetëm nga tatimi mbi pronën për vitin që ka bërë ankesë e jo edhe për vitet e 

mëparshme, kur nuk ka qenë i njoftuar dhe nuk i ka pranuar vendimet për tatimin mbi 

pronën, meqë sipërfaqja e banesave është llogaritur gabimisht dhe objektet kanë qenë 

në ndërtim e sipër. Kolegji vlerëson se pretendimet e tilla nuk janë të bazuara, janë të 

paargumentuara dhe nuk e ndryshojnë çështjen në favor të paditësit, sepse baza ligjore 



ose, më saktë, dispozitat  e Rregullores për Caktimin dhe Zbatimin Tatimor mbi Pronën 

në Komunën e Prishtinës, përkatësisht nenet 22 dhe 23 të kësaj Rregulloreje, 

parashikojnë që pala ka të drejtën e  parashtrimit të ankesës kundër vendimit të 

Kuvendit Komunal në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit, ankesë kjo që shqyrtohet 

nga Bordi për ankesa në afat prej 60 ditësh, nga dita e rishqyrtimit tek organet 

administrative, duke mos bërë ankesë as në procedurë gjyqësore, kështu që nuk i ka 

shfrytëzuar afatet ligjore, të cilat janë prekluzive për  kundërshtimin e faturave vjetore 

të tatimit mbi pronën për vitet të cilat pretendon paditësi (2003-2007). Duke marrë 

parasysh nenin 2 të Udhëzimit Administrativ nr.05/2011, tatimpaguesit, sipas 

përcaktimit të nenit 5 të Ligjit nr.03/L-24, dt. 07.10.2011, “Për tatimin mbi pronën e 

paluajtshme”, mund të paraqesin pranë komunave përkatëse ankesa të argumentuara 

kundër faturës së tatimit mbi pronën dhe dokumentacionin me të cilin argumentojnë 

pretendimet e tyre, brenda afatit prej 30 ditësh,  pas afatit ligjor për lëshimin e faturave 

tatimore. Ndërkaq, sipas nenit 14 të Ligjit Bazik mbi Pronën e Paluajtshme, komuna 

lëshon faturat e tatimit vjetor mbi pronën për çdo vit tatimor dhe atë një herë në vit, 

deri më 31 mars të vitit tatimor. 

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit Prishtinë,  

A.A.nr.383/13, dt. 14.03.2014 

 

HUMBJA E TE DREJTËS SË BLERËSIT PËR TË KËRKUAR KOMPENSIMIN E 

DËMIT PËR SHKAK TË TË METAVE TË SENDIT  

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve – LMD  

(Neni 500 i LMD - 30 mars 1978/ Neni 498 i LMD Nr.04/L-007- 2013)   

 

Sipas nenit 500 të LMD, në rastet kur sendi ka të meta, padia mund të ushtrohet brenda 

një viti nga data kur blerësi e ka njoftuar shitësin. Ky afat është prekluziv dhe me 

skadimin e tij humbet vetë e drejta për tëe ushtruar padi. Për këtë afat gjykata duhet të 

kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Në kontestin për kompensimin e dëmit paditësi ka kërkuar kompensimin e dëmit për shkak të 

të metave materiale të sendit. 

Gjykata e shkallës së parë e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe e ka detyruar të 

paditurën që, në emër të  kompensimit të dëmit, paditësit t’ia paguajë shumën prej  2,558.24 

€, së bashku me kamatën vjetore prej 3,5 %. 

 

I padituri në ankesën e tij, përveç të tjerash, ka pretenduar se paditësi e ka humbur afatin 

njëvjeçar të parashikuar nga neni 500 të LMD, duke humbur kështu të drejtën për të kërkuar 

kompensimin e dëmit, pasi rasti ka ndodhur më datë 28.06.2011, ndërsa padia është ushtruar 

me datë 24.12.2012. 

 



Gjykata e Apelit të Kosovës ka gjetur se ankesa e të paditurit është e bazuar, prandaj e ka 

ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë dhe e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Paditësi më datë 09.06.2011 kishte blerë nga e paditura, sipas porosisë, “gypa çeliku”, 

përkatësisht profile konstruktive çeliku S235 JR tub ɸ 32X2 mm, dhe me këto materiale ka 

bërë përgatitjen e konstruksionit për tendë me pëlhurë të gomuar, të cilën është dashur ta 

montojë në Dhërmi, Republika e Shqipërisë. Pas vendosjes dhe montimit të tendës, pronari i 

saj, 5 ditë më pas, e kishte thirrur paditësin duke e njoftuar se tenda ishte shkatërruar, prandaj 

ky kishte shkuar në Dhërmi dhe kishte konstatuar se tenda e montuar ishte shkatërruar në 

tërësi nga era dhe se ky shkatërrim kishte ardhur si rezultat i paqëndrueshmërisë së gypave, të 

cilët ishin shkatërruar, ishin çarë në vijat e saldimit dhe ishin dëmtuar në tërësi. Si pasojë e 

kësaj, paditësi ia kishte kompensuar pronarit të tendës dëmin dhe të nesërmen, më datë 

29.06.2011, e kishte informuar të paditurën, por e paditura kishte refuzuar kompensimin e 

dëmit. Prandaj paditësi, në pamundësi të realizimit të kompensimit në procedurë 

jashtëgjyqësore, më datë 24.12.2012  ka ushtruar padi në gjykatë dhe ka kërkuar 

kompensimin në shumë e përgjithshme prej 6,000.00 €, së bashku me kamatën ligjore.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i shkallës së parë është marrë në 

kundërshtim me nenin 500 të LMD (LMD/1978), i aplikueshëm në rastin konkret, 

respektivisht me nenin 498 të  LMD në fuqi (nr. 04/L-007- 2013), i cili parashikon se të 

drejtat e blerësit, i cili e ka njoftuar shitësin për ekzistimin e të metave në mall, shuhen pasi të 

ketë kaluar afati prej një viti, i cili llogaritet nga dita e njoftimit të shitësit, përveç në qoftë se 

nga mashtrimi i bërë nga ana e shitësit, blerësi ka qenë i penguar t'i përdorë. 

 

Në rastin konkret, paditësi e ka njoftuar shitësin për dëmin e shkaktuar më datë 29.06.2011, 

ndërsa padinë e ka parashtruar në gjykatë më datë 24.12.2012, pas kalimit të afatit njëvjeçar, 

prandaj, bazuar në dispozitat e lartpërmendura, ai e ka humbur  të drejtën për të kërkuar 

kompensimin e dëmit, pasi që afatet e parashikuara janë të karakterit prekluziv dhe, me 

kalimin e tyre, parashkruhet e drejta e kërkesës së blerësit për të metat juridike të sendit të 

blerë. 

 

(Nga Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.110/2013, dt.24.02.2014) 

 

 

 

SHPËRBLIMI I DËMIT DHE FITIMIT TË HUMBUR NË RASTET E 

MOSVAZHDIMIT TË KONTRATËS  

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve – LMD  

(Neni 266.1 i LMD - 30 mars 1978/ Neni 249.1 i LMD Nr.04/L-007- 2013)   

 

Klauzola kontraktuese që parashikon mundësinë e zgjatjes së kontratës edhe për një 

kohë, pas kalimit afatit kontraktues, nuk nënkupton zgjatje të kontratës me 

automatizëm dhe as detyrim për zgjatje të kontratës nga ana e palëve. Prandaj 

moszgjatja e kontratës së tillë nuk krijon të drejta dhe detyrime për palët. 



Në kontestin për kompensimin e dëmit paditësi ka kërkuar kompensimin e dëmit 

respektivisht fitimit të humbur, për shkak se e paditura, me gjithë ekzistimin e klauzolës 

kontraktuese për mundësinë e vazhdimit të kontratës, e paditura nuk ia ka vazhduar kontratën 

dhe me këtë i ka shkaktuar dëm. 

 

Gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, me të cilën ka kërkuar që 

të detyrohet e paditura që, në emër të  kompensimit të dëmit, paditësit t’ia paguajë shumën 

prej  7,200.00 €, së bashku me kamatën vjetore prej 3,5 %. 

 

I padituri ka pretenduar në ankesën e tij se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në 

mënyrë jo të drejtë ka zbatuar të drejtën materiale, përkatësisht nenin 266.1 të LMD. 

 

Paditësi me të paditurën kanë pasur kontratë për shërbime hoteliere në bufenë e ZKM, e cila 

është lidhur me afat të caktuar. Pas kalimit të afatit kontraktues, e paditura ka shpallur tender 

të ri dhe në procedurë të rregullt tenderuese ka përzgjedhur një  operator tjetër ekonomik për 

ofrimin e shërbimeve. Paditësi, duke u bazuar në klauzolën kontraktuese të nenit 2.5 të 

kontratës, e cila  parashikonte mundësinë e vazhdimit të kontratës pas kalimit të afatit 

kontraktues, ka pretenduar se mosvazhdimi i kontratës nga ana e të paditurës përbën shkelje 

kontraktuese, prandaj në përputhje me  nenin 266.1 të LMD, atij, si palë e dëmtuar, i takon e 

drejta e shpërblimit të dëmit dhe fitimit të humbur. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i shkallës së parë është marrë në përputhje 

të plotë me Ligjin respektivisht me nenin 266.1 të LMD (LMD/1978), i aplikueshëm në rastin 

konkret, respektivisht me nenin 249 të  LMD në fuqi (Nr.04/L-007- 2013), i cili parashikon:  

“Kreditori ka te drejtë në kompensim të dëmit të zakonshëm dhe të dobisë së munguar, që 

debitori është dashur t'i parashikonte në kohën e lidhjes së kontratës si pasoja të mundshme 

të shkeljes së kontratës e duke marrë parasysh faktet të cilat i ka pasur të njohura atëherë ose 

është dashur t’i kishte të njohura”. 

 

Nga dispozita e cituar rrjedh se shpërblimi i dëmit është pasojë e mundshme e shkeljes së 

kontratës nga palët kontraktuese. Në rastin konkret ky kusht nuk është plotësuar. Fakti se 

palët në kontratë kanë parashikuar mundësinë e vazhdimit të kontratës nënkupton se palët 

kanë mundur, por nuk e kanë pasur për obligim, ta vazhdojnë kontratën. Pra, mosvazhdimi i 

kontratës nuk nënkupton shkelje kontraktuese, respektivisht fajësi të së paditurës, si kusht 

thelbësor në vështrim të nenit 266.1 të LMD për kompensimin e dëmit dhe fitimit të humbur. 

 

Për më tepër, autonomia e vullnetit të lirë e parashikuar nga neni 10 i LMD përbën një prej 

parimeve themelore në marrëdhëniet kontraktuese dhe kjo e drejtë nuk mund t`i mohohet 

askujt. 

 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.154/2012, dt.29.07.2014) 

 

 

OFERTA DHE PRANIMI I SAJ  

Ligji për   Detyrimet (LMD)  

(Neni 39 i LMD - 30 mars 1978/ Neni 28 LMD nr.04/L-007- 2013)   

 



Sipas dispozitave të sipërcituara të LMD, oferta quhet e pranuar kur ofertuesi e merr 

deklaratën e të ofertuarit për pranimin e ofertës. Dorëzimi i faturave dhe 

moskundërshtimi i tyre nuk nënkupton se e paditura, me veprime konkludente, e ka 

pranuar ofertën e paditësit.   

Në kontestin për pagesën e borxhit paditësi ka kërkuar borxhin për shërbimet shtesë të 

ofruara sipas ofertës “Për krijimin e infrastrukturës së rrjetit virtual mobil”, e  cila i është 

dorëzuar të paditurës pas kontratës së lidhur ndërmjet tyre. 

 

Gjykata e shkallës së parë e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe e ka detyruar të 

paditurën që, në emër të borxhit të papaguar, t`ia paguajë paditësit shumën prej  2,518,307.73 

€, së bashku me kamatën vjetore prej 3,5 %, duke filluar nga data 08.06.2012 e deri te pagesa 

definitive e borxhit. Gjykata e shkallës së pare ka marrë për bazë faktin se e paditura i ka 

pranuar faturat e paditëses për shërbime dhe  nuk i ka kontestuar ato, prandaj ka vlerësuar se 

me veprime konkludente e paditura e ka pranuar ofertën e paditësit dhe, për pasojë, në 

përputhje me nenet 17 dhe 262 të LMD, është krijuar obligimi i të paditurës për pagesën e 

borxhit. 

   

I padituri në ankesën e tij ka pretenduar se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në 

mënyrë jo të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike dhe gabimisht e ka zbatuar të drejtën 

materiale. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës ka gjetur se ankesa e të paditurit është e bazuar, prandaj e ka 

prishur vendimin shkallës së parë dhe çështjen e ka kthyer për rigjykim dhe rivendosje. 

 

Paditësi ka qene në marrëdhënie afariste me të paditurën sipas kontratës së lidhur ndërmjet 

tyre më datë 12.03.2008, “Për ofrimin e shërbimeve mobile në rrjetin virtual”,  shërbime këto 

që e paditura i ka shfrytëzuar dhe i ka paguar në vazhdimësi. Më datë 02.09.2008 paditësi ia 

ka prezantuar të paditurës ofertën “Për krijimin e infrastrukturës së sistemit dhe mirëmbajtjes 

së rrjetit virtual mobil”, të cilën e paditura shprehimisht nuk e ka pranuar dhe faturat e 

paditësit nuk i ka paguar. Paditësi  pretendon se e paditura e ka pranuar ofertën me veprime 

konkludente, duke i shfrytëzuar ato shërbime, ndërsa e paditura konsideron se asnjëherë nuk 

e ka pranuar ofertën dhe se në takime me paditësin e ka kundërshtuar ofertën me arsyetimin 

se shërbimet e ofruara në ofertë janë përfshirë në kontratën bazë, prandaj  konsideron se nuk 

ka detyrime shtesë ndaj paditësit, përveç atyre të përfshira në kontratë. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i shkallës së parë është marrë në 

kundërshtim me nenin 39 të LMD (LMD/1978), i aplikueshëm në rastin konkret, 

respektivisht me nenin 28 të  LMD në fuqi (nr.04/L-007- 2013), i cili parashikon: “Oferta 

quhet e pranuar kur ofertuesi e merr deklaratën e të ofertuarit se e pranon ofertën.”. 

Ndërkaq neni 42 i LMD përcakton se “Heshtja e të ofertuarit nuk do të thotë pranim i 

ofertës”. 

 

Bazuar në dispozitat e lartpërmendura dhe mbi gjendjen faktike të vërtetuar, gjykata e 

shkallës së  dytë vlerëson se e paditura, me veprimet e saj, jo vetëm që nuk e ka pranuar 

ofertën, por e ka refuzuar atë. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pranimi i faturave nuk 

nënkupton pohim të borxhit. Fakti se paditësi i ka ofruar shërbimet e parapara në ofertë, me 

gjithë mospagesën e faturave, nënkupton se paditësi është pajtuar që t`i ofrojë shërbimet e tij 

sipas kushteve të përcaktuara në kontratën bazë. Për më tepër, nga ekspertiza e kryer është 

vërtetuar se  shërbimet e ofruara me ofertën kontestuese kanë qenë pjesë përbërëse e 



kontratës, respektivisht pa ofrimin e këtyre shërbimeve kontrata nuk do të mund të zbatohej 

ose do të ishte jolëndore. Këtë qëndrim juridik Gjykata e Apelit e ka mbështeten në nenin 99 

të LMD, i cili përcakton: “Dispozitat e kontratës aplikohen ashtu sikundër e kanë 

përmbajtjen”, si dhe në nenin 307.1 të LMD, i cili parashikon se “përmbushja përbëhet nga 

zbatimi i asaj që është përmbajtja e detyrimit, kështu që as debitori nuk mund ta plotësojë me 

diçka tjetër dhe as që kreditori mund të kërkojë diçka tjetër”. Në rastin konkret, nga vetë 

natyra e shërbimeve të kontraktuara paditësi, si organizatë e specializuar, e ka pasur të qartë 

se kontrata bazë nuk do të mund të jetësohej sikur të mos shfrytëzoheshin edhe shërbimet e 

përfshira në ofertën  e mëvonshme.  Prandaj Gjykata e Apelit  vlerësoi se të paditurën e 

obligojnë vetëm detyrimet e marra me kontratën bazë, por jo edhe detyrimet që rrjedhin nga 

oferta, sepse nuk është vërtetuar me asnjë fakt se e paditura e ka pranuar ofertën e paditësit, 

prandaj ajo nuk mund të krijojë obligime për të paditurën. 

 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.416/2012, dt.08.06.2015) 

 

 

TËRHEQJA E PADISË DHE ECJA E AFATIT TË PARASHKRIMIT  

Ligji për Detyrimet (LMD) /  Ligji për Procedurën Kontestimore (LPK)  

(Neni 389 i LMD - 30 mars 1978/ Neni 370 i LMD Nr.04/L-007- 2013/ Neni 261.5 i LPK)   

 

Sipas dispozitave të sipërcituara të LMD, padia e ushtruar dhe e tërhequr nuk e 

ndërpret afatin e parashkrimit të kërkesës, pasi që padia e tërhequr konsiderohet se 

nuk është ushtruar fare.   

Në kontestin për pagesën e borxhit paditësi ka kërkuar borxhin për shërbimet e kryera sipas 

faturave mujore nga data 30.10.2007 deri më 06.01.2013. 

 

Gjykata e shkallës së parë e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe e ka detyruar të 

paditurën që, në emër të borxhit të papaguar, t`ia paguajë paditësit shumën prej  1,394,449.65 

€, së bashku me kamatën vjetore prej 3,5 %,, duke filluar nga data e paraqitjes së padisë në 

gjykatë (25.05.2012)  deri te pagesa definitive. 

 

I padituri në ankesën e tij si dhe gjatë procedurës së zhvilluar në shkallë të parë, ka 

parashtruar çështjen e parashkrimit të pjesshëm të borxhit të krijuar gjatë periudhës nga viti 

2006 deri në muajin prill të vitit 2009, me arsyetimin se padia është parashtruar më 

25.05.2012 dhe se ka kaluar afati trevjeçar i parashkrimit i parashikuar nga neni 374 i LMD. 

    

Gjykata e Apelit e Kosovës ka gjetur se ankesa e të paditurit është e bazuar, prandaj e ka 

prishur vendimin shkallës së parë dhe çështjen e ka kthyer për rigjykim. 

 

Paditësi ka qenë në marrëdhënie afariste me të paditurën nga viti 2006 dhe i ka ofruar 

vazhdimisht shërbime, duke ia  dorëzuar çdo muaj faturat për shërbimet e kryera. E paditura  

edhe pse i ka pranuar dhe nuk i ka kundërshtuar faturat,  ato nuk i ka paguar, prandaj paditësi 

më datë 25.05.2012 ka ushtruar në gjykatë padi për borxhin e akumuluar. Gjatë zhvillimit të 

procedurës ka bërë precizimin e kërkesëpadisë dhe ka kërkuar pagesën e borxhit sipas 

faturave të dorëzuara nga data 30.10.2007 deri më 06.01.2013 në shumën prej 1,394,449.65 

€. 

  



E paditura gjatë procedurës e ka parashtruar çështjen e parashkrimit të kërkesës për faturat 

nga viti 2006 deri në muajin prill të vitit 2009, por nisur nga fakti se paditësi për të njëjtin 

borxh kishte parashtruar padi më datë 18.09.2008, të cilën  e kishte tërhequr,  gjykata e 

shkallës së pare ka konsideruar se kjo padi e ka ndërprerë afatin e parashkrimit, prandaj nuk e 

ka pranuar prapësimin e të paditurës dhe e ka aprovuar tërë shumën e borxhit të kërkuar sipas 

kërkesëpadisë. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i shkallës së parë është marrë në 

kundërshtim me nenin 389 të LMD (LMD/1978), i aplikueshëm në rastin konkret, 

respektivisht me nenin 370 të  LMD në fuqi (nr.04/L-007- 2013), i cili parashikon se 

“ndërprerja e parashkrimit e bërë me ngritjen e padisë ose me ndonjë veprim tjetër të 

kreditorit të ndërmarrë kundër debitorit para gjykatës ose organit tjetër kompetent me qëllim 

përcaktimi, sigurimi ose realizimin të kërkesës, konsiderohet se nuk ka filluar po qe se 

kreditor heq dorë nga padia ose veprimi që ka ndërmarrë”. Ndërkaq, neni 261.5 i LPK 

përcakton se padia e tërhequr konsiderohet se nuk është paraqitur asnjëherë. 

 

Bazuar në dispozitat e cituara, gjykata e shkallës së  dytë vlerëson se padia e paditësit  e 

parashtruar më datë 18.09.2008 dhe e tërhequr më vonë nuk krijon asnjë efekt juridik dhe, 

rrjedhimisht, nuk mund ta ndërpresë afatin e parashkrimit. 

  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në rastin konkret afati i parashkrimit ka rrjedhë pa 

ndërprerë për secilën faturë nga data e arritjes për përmbushje, prandaj është parashkruar 

kërkesa për të gjitha faturat për të cilat në momentin e parashtrimit të padisë më datë 

25.05.2012, kanë kaluar më shumë se tri vite.    

 

 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.134/2014, dt.17.06.2015) 

 

FORMA E KONTRATËS SI ELEMENT I KONTRATËS SË SHITBLERJES SË 

MALLARAVE DHE SHËRBIMEVE  

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve – LMD  

(Nenet 17 dhe 262 të LMD - 30 mars 1978/ Nenet 15 dhe 245 të LMD, nr.04/L-007- 2013)   

 

Kontrata e shitblerjes së mallrave dhe shërbimeve është kontratë konsesuale, e cila 

konsiderohet e lidhur kur palët kontraktuese të jenë marrë vesh lidhur me pjesët 

përbërëse esenciale të saj. Forma me shkrim e kontratës nuk është kusht i 

domosdoshëm për të krijuar të drejta dhe detyrime, por ajo mund të lidhet edhe me 

gojë. 

Në kontestin për pagesën e borxhit paditësi ka kërkuar pagesën për shërbimet e kryera të 

servisimit të kompjuterëve dhe furnizimit të pjesëve rezervë të së paditurës. 

 

Gjykata e shkallës së parë e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit dhe e ka 

detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguajë borxhin e mbetur, së bashku me kamatëvonesën 

dhe shpenzimet procedurale. 

 



I padituri në ankesën e tij, ndër të tjera, thekson se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në 

mënyrë jo të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale, duke pretenduar se ai me paditësin nuk 

kanë qenë në raport kontraktues. 

 

Paditësi me të paditurën kanë qenë në raport kontraktues me gojë, në bazë të të  cilit paditësi 

ka bërë servisimin e kompjuterëve të së paditurës. Paditësi në mbështetje të kësaj 

marrëveshjeje me gojë ka kryer gjatë viteve 2001, 2002 dhe 2003 servisimin e kompjuterëve 

të së paditurës dhe furnizimin me pjesë rezervë dhe për këto shërbime të paditurës ia ka 

dërguar rregullisht faturat. E paditura fillimisht i ka përmbushur detyrimet e saj, por më vonë 

nuk i ka paguar faturat e dorëzuar nga paditësi.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i shkallës së parë është marrë në përputhje 

të plotë me Ligjin respektivisht me nenet 17 dhe 262 të LMD (LMD/1978), i aplikueshëm në 

rastin konkret, respektivisht me nenet 15 dhe 245 të  LMD në fuqi (nr.04/L-007- 2013). 

 

Nga dispozitat e sipërpërmendura rrjedh se kontrata për shitblerjen e mallrave është kontratë 

konsesuale, çkaë do të thotë së është lidhur atëherë kur palët janë pajtuar me natyrën e 

shërbimeve dhe shpërblimin për punën e kryer. Kjo nënkupton se për vlefshmërinë e 

marrëveshjes nuk kërkohet domosdo forma me shkrim e marrëveshjes. Në rastin konkret, 

është vërtetuar pa mëdyshje se paditësi e ka furnizuar të paditurën me pjesë për kompjuterë 

dhe ka kryer servismin e tyre, kurse pas kryerjes së shërbimeve pala ka konfirmuar në faturë 

se shërbimi është kryer në vëllimin dhe  shumën e përcaktuar në fatura, të cilat i janë 

dorëzuar me rregull të paditurës për pagesë. E paditura i ka pranuar faturat rregullisht dhe me 

asnjë veprim nuk i ka kundërshtuar, por edhe nuk i ka paguar.  

 

Prandaj gjykata e shkallës së dytë, duke marrë për bazë faktin se paditësi i ka kryer shërbimet 

e tij dhe për këtë i ka dërguar faturat të paditurës, ndërsa e paditura nuk i ka kundërshtuar ato, 

ka vlerësuar se është krijuar obligimi i të paditurës për pagesën e shërbimeve të kryera. 

 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.332/2012, dt. 13.12.2013) 

 

 

 

 

Përzgjedhje e vendimeve gjyqësore nga lëmi penal 

 

PAKR nr. 32/13 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni  384 par. 

1 nënpar. 1.12 të KPP,  për shkak se gjykata e shkallës parë nuk ka dhënë arsye 

përkitazi me faktet vendimtare,  kurse ato  që janë dhënë janë konfuze dhe të paqarta si 

dhe kundërshtim me provat dhe shkresat e tjera të lëndës, por edhe për faktin se 

gjykata e shkallës se parë nuk ka vepruar sipas vërejtjeve të gjykatës së shkallës së dytë. 

 



Nga arsyetimi 

Gjykata e Qarkut Prizren, me aktgjykimin P.nr.267/11 të datës 30.11.2012, e ka shpallur 

fajtor të akuzuarin D. B. për  veprën penale të  lëndimit të rëndë trupor të parashikuar nga 

neni 154 par. 1 pika 4 të KPK dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) 

vjetësh, në cilin  i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim prej dt. 12.10.2009  deri 

më 31.03.2010.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur: prokurori i Prokurorisë Themelore  Prizren, 

mbi të gjitha bazat ankimore; përfaqësuesi i palës së dëmtuar, për vendimin për dënimin dhe 

mbrojtësi i të akuzuarit, për shkelje të ligjit penalë dhe vendimin për dënim.  

Gjykata e Apelit lidhur me këtë çështje juridiko-penale ka gjetur se aktgjykimi i ankimuar 

përmba shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 

par. 1 nënpar. 1.12 të KPPK, ngase arsyet që kanë të bëjnë me faktet vendimtare të dhëna në 

aktgjykimin e ankimuar janë plotësisht të paqarta e kundërthënëse dhe se ka kundërthënie në 

atë që paraqitet në arsyetimin e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave ose 

procesverbaleve mbi deklarimet e dhëna në procedurë, kurse provat e administruara nuk janë 

vlerësuar ashtu si e obligojnë dispozitat e KPPK. 

Nga shikimi i shkresave të lëndës së kësaj çështjeje rezulton se i akuzuari D. B me aktakuzë 

ka qenë i akuzuar për veprën penale të vrasjes në tentativë të parashikuar nga neni 146 lidhur 

me neni 20 të KPK, kurse gjykata e shkallës së parë ka bërë ricilësimin e veprës penale të 

paraqitur në aktakuzë, duke e shpallur fajtor të akuzuarin për veprën penale të lëndimt të 

rëndë trupor të parashikuar  nga neni 154 par. 1 nënpar. 4 të KPK. 

Gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e mbështet në deponimin e dëshmitarit D. B, të cilin e 

cilëson si dëshmitarë të drejtpërdrejtë, edhe pse ky dëshmitar në prokurori ka 

deklaruar:’’...isha larg tyre 30 metra, kam parë të akuzuarin me revole në dorë, i dëmtuari ka 

qenë i qëlluar në këmbë...’’, ndërsa në anën tjetër, qëndrimin juridik gjykata e shkallës së 

parë e paraqet në këtë mënyrë: ’’Nga deponimi i dëshmitarit F.G., i cili konsiderohet 

dëshmitar i drejtpërdrejtë i situatës, konstatohet me saktësi se i akuzuari ka pasur mundësi që 

të shkrepë plumbin tjetër në trupin e të dëmtuarit, por nuk ka dashur, madje herën e dytë ka 

shkrepur vetëm në ajër, për çka nuk mund të pranohej pretendimi i të dëmtuarit se ai ia ka ulë 

rastësisht drejtimin e shënjestrës së të akuzuarit në gjoks me atë rast’’. Mirëpo, një konkludim 

i këtillë, ashtu siç ka gjetur edhe Gjykata Supreme (lidhur me këtë çështje) në aktvendimin e 

saj Ap.nr. 182 /2010, datë 06.10.2011, është i paqartë,  sepse nuk mund të kuptohet se si ajo 

gjykata vërtetoi se dëshmitari ishte i sigurt se i akuzuari nuk ka dashur të shtinte përsëri mbi 

të akuzuarin dhe si e ka ditur që në revolen e të akuzuarit ka edhe fishekë të tjerë, sepse, siç 

ka deklaruar vetë dëshmitari, ngjarjen e ka përcjellë nga distanca prej 30 m. Në fakt, ky 

konkludim i gjykatës së shkallës së parë është në kundërshtim me deklaratën e të dëmtuarit 

F.G, i cili ishte i vetmi dëshmitar okular i rastit dhe i cili në të gjitha fazat e procedurës ishte 

konsekuent përkitazi me deklarimin e tij për sa i përket rrjedhës së ngjarjes kritike, 

përkatësisht ai ka deklaruar se ‘’..i akuzuari me revole ka dashtë me më gjuajt në gjoks, por 

unë arrita që t’ia uli dorën dhe me goditi në këmbë...’’, ndërkaq ajo gjykatë as që përpiqet  të 



japë arsye t për të cilat ia dha besimin e plotë deklaratës së dëshmitarit F.G, i cili, siç u tha 

edhe më lart, ngjarjen e ka përcjellë nga distanca dhe mbrojtjes së të akuzuarit se në revole ka 

pasur edhe fishekë të tjerë dhe se ka pasur mundësi ta qëllojë përsëri, por nuk ka dashur, 

kurse nuk i besoi deklaratës së të dëmtuarit NN. Po ashtu, në rastin konkret, vendi i goditjes 

së të dëmtuarit - gjuri i këmbës së majtë, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, nuk mund të 

merret si fakt relevant për t’u vërtetuar dashja e të akuzuarit, sidomos kur kemi parasysh 

konstatimin dhe mendimin e eksperti mjekoligjor, sipas të cilit lëndimi që i akuzuari  ka 

pësuar nga arma e zjarrit (në të tretën e  poshtme të kofshës së majtë), cilësohet si lëndim i 

rëndë trupor dhe i rrezikshëm për jetën në momentin e shkaktimit. Prandaj, konkludimet e 

gjykatës së shkallës së parë përkitazi me faktet vendimtare janë me mëdyshje, hipotetike dhe 

nuk kanë mbështetje në provat e administruara, prandaj, si të tilla, tani për tani janë të 

papranueshme. 

Pra, nga gjitha faktet e paraqitura  më sipër rezulton se gjykata e shkallës së parë nuk e ka 

bërë vlerësimin e provave ashtu siç e obligon dispozita e nenit 361 të KPPK, prandaj lidhur 

me këto prova, në përputhje me nenin 370 par. 7 të KPPK, ajo duhet  të paraqesë qartë dhe në 

mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të 

pavërtetuara, duke bërë në ketë rast veçanërisht vlerësimin e saktësisë së provave 

kundërthënëse. 

Të gjitha këto shkelje janë vënë në dukje edhe në aktvendimin e Gjykatës Supreme, AP nr. 

182/2010, datë 06.10.201o, me të cilin është anuluar aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, 

P.nr. 31/2010, datë 31.03.2010, përkitazi me të akuzuarin NN, lidhur me të cilin çështja është 

kthyer për rigjykim, mirëpo gjykata e shkallës së parë në rigjykim nuk i ka respektuar 

vërejtjet dhe udhëzimet e dhëna nga Gjykata Supreme, ashtu siç e obligon dispozita e nenit 

429 par. 3 të KPPK, e cila parashikon obligimin e gjykatës së shkallës së parë që në 

procedurën e rigjykimit t’i ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale dhe t’i shqyrtojë të gjitha 

çështjet kontestuese të vëna në dukje në vendimin e gjykatës së shkallës së dytë. 

(Gjykata e Apelit të Kosovës, PAKR nr. 32/13, datë 04.03.2014) 

 

PAKR nr. 401/13 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni  384 par. 

1 nënpar. 3 të KPP, ngase seanca e shqyrtimit gjyqësor ne gjykatën e shkallës së parë 

është mbajtur në mungesë të personave prania e të cilëve kërkohet me ligj.  

 

Nga arsyetimi 

Gjykata e Themelore Gjakovë, me aktgjykimin P.nr.224/2012 të datës 20.09.2013, e ka 

shpallur fajtor të akuzuarin G. T për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar nga 

neni 229 par. 1 të KPK dhe e ka  dënuar me burgim  prej 1 (një) viti dhe me gjobë prej 400 €, 



dënim ky që do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të ketë marrë formë të 

prerë, kurse në rast mospagese, gjoba do t’i zëvendësohet me burgim, ashtu që për çdo ditë të 

kaluar në burg  i llogaritet shuma prej 20 € të gjobës së shqiptuar.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit, për shkak të të gjitha 

bazave ankimore, me propozimin që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet 

për rigjykim. 

Gjykata e Apelit vlerëson se në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 3 të 

KPP, ngase seancën e shqyrtimit kryesor  lidhur me çështjen penale të të akuzuarit G. T e ka 

mbajtur në mungesë të mbrojtësit të angazhuar sipas autorizimit të të akuzuarit. Në fakt, 

gjykata e shkallës së parë mbrojtësin e të akuzuarit e ka njoftuar në mënyrë të rregullt për 

datën e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, por seancën e  ka mbajtur në mungesë të tij, pa dhënë 

arsye për një veprim të tillë, madje duke mos e konstatuar as mungesën e tij. 

Në dispozitën e nenit 308 të KPPK parashikohet: ’’Kur në shqyrtimin gjyqësor nuk paraqitet 

mbrojtësi i thirrur me rregull dhe për arsyet e mosardhjes nuk e njothërret gjykatën posa të 

ketë mësuar për to ose mbrojtësi e braktis shqyrtimin gjyqësor pa lejen e gjyqtarit të vetëm 

gjykues apo të trupit gjykues, gjykata kërkon menjëherë nga i akuzuari që të angazhojë një 

mbrojtës tjetër. Nëse i akuzuari nuk e bënë këtë, kurse caktimi i mbrojtësit nuk mund të bëhet 

pa e dëmtuar mbrojtjen, shqyrtimi gjyqësor shtyhet.’’ 

Në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë jo vetëm se  anashkaloi obligimin ligjor të 

parashikuar në dispozitën e cituar më lart, por ajo fare nuk vendos (nuk merr aktvendim) për 

mbajtjen e shqyrtimit në mungesë të mbrojtësit të thirrur në mënyrë të rregullt dhe as që jep 

arsye se cili ishte vullneti i të akuzuarit lidhur me mbrojtjen dhe autorizimin që ia ka dhënë 

mbrojtësit. Qëndron fakti se kryetari i trupit gjykues e udhëzon të akuzuarin lidhur me të 

drejtat e tija në përputhje me nenin 323 të KPPK, pra edhe për të drejtën që mund të mbrohet 

personalisht ose nëpërmjet ndihmës juridike të mbrojtësit, sipas zgjedhjes së vet, mirëpo në 

procesverbal të shqyrtimit gjyqësor nuk është konstatuar se cila ishte përgjigjja e të akuzuarit.  

Në rrethana të këtilla, edhe pse kemi të bëjmë me mbrojtje fakultative (sipas autorizimit dhe 

jo me mbrojtje të obligueshme), prania e mbrojtësit në shqyrtimin gjyqësor është e 

detyrueshme  dhe gjykata duhet ta sigurojë, njësoj si te mbrojtja e obligueshme, praninë e tij, 

ndërsa në rast të mosardhjes së mbrojtësit të thirrur në mënyrë të rregullt, i cili nuk e ka 

arsyetuar mungesën e vet, gjykata duhet të veprojë sipas dispozitës së nenit 308 të KPPK dhe, 

varësisht nga rrethanat e vërtetuara, të marrë vendim përkatës.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR nr. 401/13, datë 27.05.2014) 

 

PAKR nr. 501/14 



Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni  384 par. 

1 nënpar. 1.12, lidhur me nenin 370 par. 7 të KPP,  për shkak se gjykata e shkallës së 

parë nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare, lidhur me të cilat nuk ka paraqitur fare 

analizën dhe vlerësimin e provave. 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Prishtinës, me aktgjykimin PKR nr. 84/2014 të datës 23.07.2014, e ka 

shpallur fajtor të akuzuarin A. H për  veprat penale: vjedhje grabitqare të parashikuar nga 

neni 328 par. 1 të KPK dhe lëndim i lehtë trupor të parashikuar nga neni188 par. 2, lidhur me 

par. 1 nënpar. 1.4 të KPK, duke ia caktuar dënimet – për  veprën penale të parashikuar nga 

neni 328 par. 1 të KPK (dispozitivi në pikën I të aktgjykimit të ankimuar) me burgim prej 3 

(tre) vjet e 6 (gjashtë) muaj dhe me gjobë  prej 2000 €,  kurse për veprën penale të 

parashikuar   nga neni 188 par. 2 lidhur, me par. 1 dhe nënpar. 1.4 të KPK ( dispozitivi në 

pikën II të aktgjykimit të ankimuar), me burgim prej 8 (tetë) muaj, ashtu që, me zbatimin e 

dispozitës së nenit 80 të KPK, ia shqipton dënimin unik me burgim prej 4 (katër) vjetësh dhe 

dënimin me gjobë  prej 2000 €. Në dënimin me burgim i është njohur edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 22.12.2013 deri më 23.07.2014. 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit, për shkak të vendimit 

për sanksionin penal, me propozimin që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet vetëm lidhur me 

masën e dënimit, ashtu që të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i butë. 

Ndërkaq, Gjykata e Apelit, me rastin e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit, duke vepruar 

sipas detyrës zyrtare, gjeti se aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 12 të KPP, ngase nuk është 

përpiluar në pajtim me dispozitën e nenit 370 par. 7 të KPPK, sepse në të nuk është paraqitur 

qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo 

të pavërtetuara, nuk thuhet se në të cilat fakte është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjeve 

juridike, veçanërisht me  rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë 

penale të të akuzuari dhe me rastin e zbatimit të dispozitave të caktuara të ligjit penal ndaj të 

akuzuarit dhe veprës së tij.  

Në fakt, gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit vetëm ka paraqitur historikun 

procedural, përmbajtjen e deklarimeve të palëve dhe mbrojtjen e të akuzuarit A. H, duke i 

listuar provat materiale të lexuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, por  pa vlerësim konkret dhe pa 

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

vërtetuara ose të pavërtetuara; në aktgjykim vetëm konstatohet se në bazë të deklaratave të 

dëshmitarëve, mbrojtjes së të akuzuarit, provave materiale dhe shkresave të tjera të lëndës 

gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen elementet e veprës penale e cila i 

ngarkohet atij, duke vazhduar me konstatimin se ua dha besimin deklaratave të dëshmitarëve, 

pjesërisht mbrojtjes së të akuzuarit, provave materiale dhe shkresave të tjera të lëndës, pra pa 

bërë së pari një analizë të mirëfilltë të provave e pastaj vlerësimin e  çdo provë konkrete, 



duke konstatuar në mënyrë të përgjithshme se në këtë çështje penalo-juridike ka vërtetuar 

gjendjen faktike.  

Me dispozitën e nenit 361 par. 2 të KPPK parashikohet detyrimi i gjykatës që më ndërgjegje 

të vlerësojë çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat e tjera dhe në bazë të një vlerësimi 

të tillë, të nxjerrë përfundimin nëse një fakt konkret është provuar ose jo. 

Prandaj,  për arsyet e mësipërme Gjykata e Apelit erdhi në përfundimin se të gjitha këto 

paraqesin shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga neni 384 

par. 1 nën par. 1.12, lidhur me nenin 370 par. 7 të KPPK, që kushtëzuan anulimin e 

aktgjykimit. 

 

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR nr. 501/14, datë 24.02.2014) 

 

PAKR nr. 651/2014 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni  384 par. 

1 nënpar.1.12 te KPP, lidhur me nenin 370 par.7 të KPP dhe nenin 326 par. 5 të KPP, 

për shkak se gjykata e shkallës së parë nuk ka respektuar dispozitat procedurale për 

pranimin e fajësisë, përkatësisht për shkak se  ka aprovuar pranimin e fajësisë pa u 

plotësuar kushtet e parashikuara sipas nenit 248 të KPPRK. 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Prishtinës, me aktgjykimin P nr. 312/2014 të datës 03.10.2014, e ka 

shpallur fajtor të akuzuarit Sh. B  për veprën penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit 

kriminal të parashikuar nga neni 283 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPK, lidhur me veprën 

penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja 

e paautorizuar e armëve apo e materieve plasëse të parashikuar nga neni 372 par. 2 lidhur me 

nenin 31 të KPK, kurse B.B., F.B., dhe R.S. i ka shpallur fajtor për veprën penale pjesëmarrja 

ose organizimi i grupit kriminal të parashikuar  nga neni 283 par. 1 lidhur me nenin 31 të 

KPK, lidhur me veprën penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, 

ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo e materieve plasëse të parashikuar nga 

neni 372 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPK dhe  ua ka caktuar dënimet si vijon: të akuzuarit 

Sh. B, për veprën penale të parashikuar nga neni 283 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK – me 

gjobë  prej 1.500 (njëmijë e pesëqind) € dhe me burgim  prej 4 (katër) vjet e 6 (gjashtë) muaj; 

për veprën e parashikuar nga neni 372 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPK -  me gjobë prej 600 

(gjashtëqind) € dhe  me burgim  prej 1 (një) vit e 2 (dy) muaj; të akuzuarit B. B., për veprën 

penale të parashikuar nga neni 283 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK – me  gjobë prej 1.00 

(njëmijë) € dhe me burgim  prej 4 (katër) vjetësh; për veprën e parashikuar nga neni 372 par. 

2 lidhur me nenin 31 të KPK – me  gjobë prej 500 (pesëqind) € dhe me burgim  prej 1 (një) 



viti; të akuzuarit F. B., për veprën penale të parashikuar  nga neni 283 par. 1 lidhur, me nenin 

31 të KPRK – me  gjobë  prej 1000 (njëmijë) € dhe me burgim prej 4 (katër) vjetësh; për 

veprën e parashikuar nga neni 372 par. 2, lidhur me nenin 31 të KPK – me  gjobë prej 500 

(pesëqind) € dhe me burgim  prej 1 (një) viti; të akuzuarit R.S., për veprën penale të 

parashikuar nga neni 283 par. 1, lidhur me nenin 31 të KPRK – me  gjobë prej 1000 (njëmijë) 

€ dhe me burgim prej 4 (katër) vjetësh; për veprën e parashikuar nga neni 372 par. 2, lidhur 

me nenin 31 të KPK – me  gjobë prej 500 (pesëqind) € dhe me burgim prej 1 (një) viti. Në 

përputhje me dispozitën e nenit 80 par. 2, nënpar. 2.2 të KPRK të akuzuarit janë dënuar me  

dënime unike me gjobë dhe me burgim si vijon: i akuzuari Sh.B., me  gjobë  prej 2100 

(dymijë e njëqind) € dhe me burgim prej 4 (katër) vjet e 10 (dhjetë) muaj, ndërsa të akuzuarit 

B.B., F.B. dhe R.S., secilin veç e veç, me dënime unike me gjobë prej 1500 

(njëmijepesëqind) € dhe me dënime unike burgimi prej nga 4 (katër) vjet e 6 (gjashtë) muaj. 

Të akuzuarve B.B., F.B. dhe R.S. në dënimin me burgim u është njohur edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 05.12.2013 deri më 03.10.2014. 

Kundër aktgjykimit të shkallës së parë ankesa kanë paraqitur, Prokurori i Prokurorisë 

Speciale në Prishtinë, për shkak të vendimit mbi dënimin dhe mbrojtësit e të akuzuarve, për 

shkak të të gjitha bazave ankimore. 

Gjykata e Apelit, duke e vlerësuar aktgjykimin e shkallës së parë në drejtim të pretendimeve 

ankimore, por edhe sipas detyrë zyrtar, ka përfunduar se aktgjykimi i shkallës së parë është 

marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 

par. 1 nënpar. 12, lidhur me nenin 370 par. 7 të KPP dhe nenin 326 të KPP. 

Qëndron fakti se  katër nga të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat 

janë akuzuar, mirëpo kjo nuk e liron gjykatën nga detyrimi për zbatimin e drejtë të ligjit 

përkitazi me cilësimin juridik të veprave penale, duke u bazuar në përshkrimin faktik të 

veprave të paraqitura në aktakuzë si dhe provat dhe dëshmitë mbi të cilat është mbështetur 

aktakuza, prandaj në rastin konkret gjykata e shkallës së parë nuk ka pasur të drejtë të 

aprovojë pranimin e fajësisë pa u plotësuar kushtet procedurale të parashikuara nga dispozitat 

e nenit 248, lidhur me nenin 326 të KPPRK.  

Kësodore, aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmban asnjë arsye lidhur me cilësimin juridik 

të veprës penale për sa u përket të akuzuarve Sh B., F.B., B.B. dhe R.S. Gjykata nuk ka dhënë 

arsye për të cilat bashkëpunimin e të akuzuarve e ka cilësuar si krim të organizuar, se cilat 

janë faktet që gjykata i ka vërtetuar dhe mbi të cilat e mbështet vendimin e saj, se a vepruan 

të akuzuarit  në kuadër të krimit të organizuar, siç kërkohet me nenin 283 par. 1 dhe nenin 

120 par. 14 dhe 15 të KPRK, pra se ata kishin një strukturë të organizuar për shumë kohë, për 

kryerjen e një apo më shumë veprave të rënda penale, apo ky bashkim i tyre ishte i 

rastësishëm për kryerjen e menjëhershme të veprës penale, siç është në rastin konkret kryerja 

e veprës penale të parashikuar nga neni 372 par. 2, lidhur me par. 1 të KPRK. 

Në arsyetimin e aktgjykimit nuk është bërë eqartë se si gjykata ka vendosur që të akuzuarit t’i 

shpallë fajtor për veprën penale të krimit të organizuar të parashikuar nga neni 283 të KPRK 



dhe njëkohësisht të vërtetojë se ata e kanë kryer veprën penale si bashkëkryerës sipas nenit 31 

të KPRK, pasi që nga dispozitivi i aktgjykimit rezulton se ata janë shpallur fajtor për dy 

forma të ndryshme të bashkëpunimit njëkohësisht. Këto dy forma të bashkëpunimit në 

kryerjen e veprës penale e përjashtojnë njëra-tjetrën, nuk mund të ekzistojnë në mënyrë 

kumualtive, çka do të thotë se ata ose vepruan si grup i organizuar kriminal, në qoftë se 

gjykata konsideron se janë plotësuar të gjitha kushte e përcaktuara me nenin 283, lidhur me 

nenin 120 par. 14 dhe 15 të KPRK, ose vepruan si bashkëkryerës në kuptim të nenit 31 të 

KPRK, kur dihet se këto forma të bashkëpunimit nuk mund të qëndrojnë njëkohësisht.  

Si rrjedhojë e mungesës së arsyeve të plota dhe të qarta për sa i përket qëndrimit të gjykatës 

për këto forma bashkëpunimi, rezulton se aktgjykimi është i paqartë jo vetëm në pjesën e 

dispozitivit, por është i mangët edhe në pjesën e arsyetimit, gjë që paraqet shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 34 par. 1 nënpar. 12, lidhur me 

nenin 370 par. 7 të KPP. 

Përveç kësaj, aktgjykimi i shkallës së parë, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, përmban edhe 

shkelje të tjera të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 2 pika 

2.1, lidhur me nenin 326 par. 5 të KPP, që kanë të bëjnë me veprimin e procedurës penale për 

dy të akuzuarit, të cilët nuk e kanë pranuar fajësinë. Fjala është për dy të akuzuarit NN, të 

cilët nuk e kanë pranuar fajësinë, kështu që gjykata, duke vepruar në kundërshtim me nenin 

326 par. 5 të KPP, në vend që ta vazhdojë shqyrtimin gjyqësor për pjesën e aktakuzës ku janë 

përfshirë këta dy të akuzuar dhe ta shtyjë shqiptimin e dënimit për të akuzuarit që  kanë 

pranuar fajësinë deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, ka vendosur për veçimin e 

procedurës, duke mos  vendosur në tërësi për objektin e akuzës. Për faktin se kjo Gjykatë nuk 

ka autorizim të kujdeset kryesisht për këtë shkelje të dispozitave të procedurës penale dhe 

palët nuk e kanë trajtuar këtë si shkelje në ankesat e tyre, kjo nuk  përbën arsye për anulimin 

e aktgjykimit, mirëpo kjo gjykatë këtë shkelje e ka konstatuar me qëllim që ajo  të 

mënjanohet në procedurën e rigjykimit, duke e bërë ribashkimin e kësaj çështje penale dhe 

zgjidhjen e të gjithë objektit të akuzës me një aktgjykim të njëjtë. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, as pranimi i fajësisë nuk është bërë në përputhje me 

dispozitën e nenit 248 par. 4 lidhur me par. 1.1 dhe 1.4 të KPP, sepse nga shkresat e lëndës 

dhe nga vetë përmbajta e pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarve rezulton se ata nuk e 

kanë kuptuar pasojën dhe rëndësinë e pranimit të fajësisë  dhe ky pranim nuk është bazuar në 

faktet dhe provat që përmban aktakuza. Po të ishte ndryshe, ata nuk do ta pranonin fajësinë 

për veprën penale të krimit të organizuar të parashikuar nga neni 283 par. 1 dhe 2, lidhur me 

nenin 23 të KPRK, sepse një vepër e tillë nuk ekziston në Kodin Penal, ndërsa krimi i 

organizuar është vetëm formë e kualifikuar e ndëshkimit në rast të bashkëpunimit të më 

shumë se tre personave që kanë ndërtuar një strukturë të organizuar dhe të qëndrueshme për 

kryerjen e një apo më shumë veprave penale me qëllim të përfitimit. Duke vepruar në këtë 

mënyrë gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale të parashikuar nga neni 384 par. 2 pika 2.1, lidhur me nenin 248 par. 1 pika 1.1 dhe 

1.4 të KPP, që ka ndikuar në mosmarrjen e një vendimit të drejtë dhe të ligjshëm. 



Shkeljet e theksuar të dispozitave të procedurës penale kanë reflektuar edhe në zbatimi e 

gabuar të ligjit penal në dëm të të akuzuarve, për çka gjykata kujdeset “ex officio” në kuptim 

të nenit 394 par. 1 pika 1.4 të KPP. Sipas qëndrimit të kësaj Gjykate, për organizmin ose 

pjesëmarrjen në grup të organizuar kriminal është e nevojshme që së paku tre persona të janë 

bashkuar në një strukturë të organizuar e të qëndrueshme për kryerjen e një apo më shumë 

veprave të rënda penale, me qëllim të përfitimit, për të cilat mund të shqiptohet dënimi me 

katër ose me më shumë vjet burgimi, që do të thotë se kjo mund të ekzistojë e vetme si vepër 

e veçantë penale, siç ka vlerësuar gabimisht gjykata e shkallës së parë, por ky grup i 

organizuar duhet të ketë kryer edhe ndonjë vepër tjetër penale, siç edhe ka ndodhë me veprën 

penale të importit, furnizimit, transportit, prodhimit, këmbimit, ndërmjetësimit apo këmbimit 

të paautorizuar të armëve, të nga neni 374 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK. Mirëpo, 

bashkëpunimi i të akuzuarve, në qoftë se është realizuar në formë të krimit të organizuar, 

sipas dispozitës së nenit 283 të KPRK, duhet trajtuar vetëm si dispozitën ndëshkuese, që 

përcakton kufij të tjerë të ndëshkimit, që janë gjithsesi më të ashpër sesa kufijtë e dënimit të 

caktuar për veprën penale bazë, e cila në rastin konkret është vepra penale e parashikuar nga 

neni 374 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK, por kurrsesi nuk mund të trajtohet si vepër e 

veçantë penale dhe të akuzuarve t’u caktohen dënime të veçanta për krim të organizuar dhe 

për veprën  penale bazë, siç është vepruar  në rastin konkret.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR nr. 651/2014, datë 29.05.2015) 

 

 

PAKR nr. 34/15 

Nuk ka  bashkëkryerje  të veprës penale të parashikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 3, 

lidhur me nenin 23 të KPK, në rastin kur i akuzuari i parë e ka privuar nga jeta të 

ndjerin, kurse i akuzuari i dytë e ka shtytur të akuzuarin e parë ta kryejë veprën penale 

të vrasjes të parashikuar nga neni 146 të KPK.  

 

 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata  Themelore – DKR  Prishtinë, me aktgjykimin PKR nr. 324/2013 të datës 

10.06.2014, i ka shpallur fajtor të akuzuarit H.B. dhe N.B. për veprën penale vrasje e rënde 

me bashkëkryerje të parashikuar  nga neni 147 par. 1 nënpar. 3, lidhur me nenin 23 të KPK, 

ndërsa të akuzuarin H.B. edhe për vepër penale mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim 

ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar  nga neni 328 par. 2 të KPK dhe, 

pasi më parë të akuzuarit H.B.  ia caktoi dënimet me burgim për secilën vepër penale veç e 

veç dhe pikërisht për veprën e parë penale me 17 vjet e 8 muaj dhe  për veprën e dytë me  6 



(gjashtë) muaj, me zbatimin e dispozitave për shqiptimin e dënimit për veprat penale në 

bashkim e  gjykoi me dënim unik  burgimi  prej 18 (tetëmbëdhjetë) vjetësh, kurse të akuzuarit 

N.B. ia shqiptoi dënimin me burgim prej 6 (gjashtë) vjetësh,  në të cilat dënime ua ka 

llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim –   të akuzuarit H.B. nga data 03.03.2010 e 

tutje, ndërsa të akuzuarit N.B. nga data 03.03.2010 deri më 10.06.2014. Të akuzuarit janë 

detyruar  t’i paguajnë në mënyrë solidare shpenzimet e procedurës penale, sipas llogarisë 

përfundimtare të Gjykatës, kurse në emër të shumës  së paushallit gjyqësor, secili veç e veç, 

shumën prej nga 100 (njëqind) euro, të gjitha në afat prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të ketë 

marrë formë të prerë. Të akuzuarit H. B.  i është shqiptuar dënimin plotësues – sekuestrimi i 

pistoletës tip “Zastava M- 57”, me numrin serik C-21064 dhe 69 fishekë të kësaj arme, si 

mjet me të cilin është kryer vepra penale. 

Kundër aktgjykimit të shkallës së parë ankesa kanë paraqitur Prokuroria dhe përfaqësuesi i 

autorizuar, për shkak të vendimit për dënimin, ndërsa mbrojtësit e të akuzuarve për shkak të 

të gjitha bazave ankimore. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në këtë çështje penalo-juridike është bërë  shkelja e 

ligjit penal në dëm të të akuzuarve, për çka edhe u ndryshuar aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së parë në këtë drejtim, kurse përkitazi me bazat e tjera ankimore  ankesat u  refuzuan.  

Pretendimet ankimore në drejtim të shkeljes së ligjit penal për bashkëkryerje të veprës penale 

të vrasjes së rëndë të parashikuar  nga neni 147 par. 3 e lidhur me nenin 23 të KPK, kjo 

Gjykatë i vlerësoi si pjesërisht të bazuara, ngase në rastin konkret është shkelur ligji penal kur 

të akuzuarit janë shpallur fajtorë për bashkëkryerje të veprës penale të vrasjes së rëndë të 

parashikuar  nga neni 147 par. 3, lidhur me nenin 23 të KPK, sepse nuk plotësohen në radhë 

të parë  elementet e veprës penale të vrasjes së rëndë sipas paragrafit 3 të nenin 147 të KPK,  

por në rastin konkret kemi të bëjmë me vepër penale të vrasjes të parashikuar nga neni 146 të 

KPK,  për arsye se në veprimet inkriminuse të të akuzuarit të parë nuk qëndrojnë elementi i 

dinakërisë, në bazë të të cilave do të konstatohej se i akuzuari ka kryer vepër penale të vrasjes 

së rëndë të parashikuar nga neni 147 par. 3, lidhur me nenin 23 të KPK. 

Për t’u konstatuar një vepër penale e vrasjes së rëndë e kryer në mënyrë dinake, siç ka  bërë 

gjykata e shkallës së parë, kërkohet që vrasja të jetë kryer në mënyrë mashtruese apo edhe të 

fshehtë, që do të thotë se vrasja  duhet të jetë e papritur dhe  e fshehtë apo  që i dëmtuari-

viktima  të ftohet qëllimisht e në mënyrë mashtruese te vendi ku mendohet të kryhet vrasja. 

Në rastin konkret, në bazë të gjendjes faktike rezulton se i dëmtuari - tani i ndjerë, ka qenë në 

dijeni se dy të akuzuarit po i vinin nga pas, me të cilët në orët e paradites kishte pasur një 

konflikt fizik dhe për këtë i është tërhequr vërejtja nga dëshmitari N.R., që do të thotë se i 

ndjeri kishte pritur se mund të  sulmohej nga të akuzuarit që po i vinin pas; gjithashtu ai ka 

qenë i njoftuar më parë me qëllimin  e të akuzuarit për ta sulmuar me armë, ngase i ai më 

parë i ishte drejtuar me fjalët  “o, B.O.”,  e pastaj kishte shtënë  mbi të. Prandaj rezulton se i 

akuzuari nuk kishte përdorur kurrfarë dinakërie në rastin konkret, por haptazi ia kishte bërë të 

ditur viktimës paraprakisht qëllimin e tij dhe pastaj kishte shtënë mbi të. Përveç kësaj, është 

fakt se viktima kishte shkuar në vendin e ngjarjes jashtë çdo veprimi inkriminues të të 



akuzuarit, i cili nuk kishte ndërmarrë asgjë mashtruese për ta sjellë atë në vendin e ngjarjes. 

Sikurse shihet, në këtë rast nuk plotësohet asnjëri nga elementet objektive e subjektive të 

dinakërisë që vepra penale  të mund të  trajtohej si vepër penale e vrasjes së rëndë sipas nenit 

147 par. 1 nënpar. 3 të KPPK, pra si formë e cilësuar e vrasjes, për çka Gjykata e Apelit, për 

sa i përket të akuzuarit të parë, e bëri ricilësimin e kësaj vepre në vepër penale të vrasjes të 

parashikuar nga neni 146 të KPK. Gjithashtu kjo Gjykatë vlerëson se në veprimet 

inkriminuse të të akuzuarit të dytë, N.B., nuk plotësohen elementet e bashkëkryerjes së  

veprës  penale të vrasjes, sepse nga gjendja faktike e vërtetuar nuk rezulton që i akuzuari i 

dytë  të ketë ndërmarrë veprime inkriminuse konkrete që do të mund të cilësoheshin si 

pjesëmarrje në kryerjen e veprës penale apo veprime të tjera  të cilat në rastin konkret do të 

kontribuonin thelbësisht në kryerjen e veprës penale. Mirëpo, duke pasur parasysh konfliktin 

e mëhershëm të të dy të akuzuarve me  të ndjerin, pastaj ardhjen së bashku të tyre në vendin e 

ngjarjes dhe në momentin kur kanë vërejtur  të ndjerin të dy së bashku kanë shkuar në drejtim 

të tij dhe, në një afërsi prej 3 metrash, kur i akuzuari N.B. e kishte vënë re mirë të akuzuarin e 

parë H.B kur kishte nxjerrë revolen nga brezi dhe i ishte drejtuar me fjalët “A t’ia futi”, dhe i 

akuzuari N.B. i është përgjigjur “Futja”, rezulton se i akuzuari N.B. ka ndikuar 

drejtpërsëdrejti tek i akuzuari i parë. H.B., që ky i fundit  ta përforcojë vendimin e vet për ta 

qëlluar të ndjerin me armë zjarri me qëllim që ta privojë nga jeta. Pra, në  momentin kur 

kishte nxjerrë pistoletën nga brezi dhe ia kishte drejtuar të ndjerit, i akuzuari i parë  ende 

hamendësohej  në vendimin e vet  për vrasjen e  të ndjerit, mirëpo i akuzuari i dytë, me 

veprimin e tij, pra kur i përgjigjet të akuzuarit të parë me fjalët “Futja”, ka ndikuar 

drejtpërsëdrejti në forcimin e vendimit tek i akuzuari i parë për vrasjen e  të ndjerit, çka do të 

thotë se në veprimet inkriminuese të të akuzuarit të dytë përmbushen të gjitha elemente 

objektive dhe subjektive të veprës penale shtytje në vrasje të parashikuar nga neni 146, lidhur 

me nenin 24 të KPK, për çka kjo Gjykatë edhe për këtë të akuzuar e bëri ricilësimin e veprës 

penale në shtytje për vrasje të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 24 të KPK.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR nr. 34/15,  datë 27.02.2015) 

 

PAKR nr. 162/15 

Kur Gjykata e shkallës së parë i ka shpallur fajtorë të akuzuarit për veprën penale 

krimi i organizuar të parashikuar nga neni 274 par. 3 të KPK, lidhur me veprën penale 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm 

dhe substancave psikotropike të parashikuar nga neni 229 par. 4 nënpar. 1, lidhur me 

par. 2 të KPK, ajo nuk e ka zbatuar drejt ligjin penal, për faktin se veprimi në grup të 

strukturuar i përfshirë në dispozitën e nenit 274 te KPK, nuk ka nevojë që (e njëjta 

formë) të përfshihet edhe ne veprën bazë, për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtorë. 

 

Nga arsyetimi 



Gjykata Themelore-Departamenti për Krime të Rënda Prishtinë, me aktgjykimin PKR nr. 

353/2014 të datës 26.12.2014, i ka shpallur fajtorë të akuzuarit: T. G - për veprën penale 

blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotropike  të parashikuar nga neni 229 par. 4 nënpar. 1, lidhur me par. 2 të 

KPK, kurse të akuzuarit A.A., P.N. dhe A.H. për veprën penale krim i organizuar të 

parashikuar nga neni 274 par. 1 të KPK, lidhur me veprën penale blerja, posedimi 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike të parashikuar nga neni 229 par. 4 nënpar. 1, lidhur me par. 2 të KPK.  Për këto 

vepra penale  janë gjykuar:  i akuzuari T.G. me burgim prej 6 (gjashtë) vjet dhe me gjobë prej 

10.000 euro; i akuzuari A.A. me burgim prej 5 (pesë) vjet e 10 (dhjetë) muaj dhe me gjobë 

prej 10.000; i akuzuari P.N., me burgim prej 5 (pesë) vjet e 10 (dhjetë) muaj dhe me gjobë 

prej 10.000 euro dhe i akuzuari A.H. me burgim prej 5 (pesë ) vjet e 10 (dhjetë) muaj dhe  me 

gjobë prej 10.000 euro.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur mbrojtësit e të akuzuarve, për shkak të 

vendimit për dënimin, me propozimin që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të 

akuzuarve t’u shqiptohet një dënim më i butë me burgim.  

Gjykata e Apelit, duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me pretendimet ankimore, 

gjeti se ai duhet ndryshuar përkitazi me cilësimin juridik të veprës penal, kështu që   të 

akuzuarin e parë e shpalli fajtor për veprën penale krim i organizuar të parashikuar  nga neni 

274 par. 3 të KPK, lidhur me veprën penale blerja, posedimi shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikeve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar nga 

neni 229 par. 2 të KPK, ndërsa të akuzuarit e tjerë për veprën penale krim i organizuar të 

parashikuar  nga neni 274 par. 1 të KPK,  lidhur me veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike të parashikuar nga neni 229 par. 2 të KPK. 

Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas detyrës zyrtare në përputhje me dispozitat e nenit 394 të 

KPPK, bëri ricilësimin e veprave penale ndaj të akuzuarve si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

ngase vepra penale e parashikuar nga dispozitat e nenit 229 par. 2 të KPK, në paragrafin 4 

përmban formën e cilësuar e saj, domethënë  rastin kur  të akuzuarit veprojnë në grup,  formë 

kjo  që përfshihet në dispozitat e nenit 274 të KPK. Për këtë arsye, Gjykata e bëri ricilësimin 

si në dispozitiv, ngase forma e cilësuar e veprës penale në fjalë përmban  elementet e veprës 

penale të krimit të organizuar.  

Në këtë çështje penalo-juridike, Gjykata e Apelit ka gjetur se me aktgjykimin e ankimuar 

është bërë shkelja e ligjit penal në dëm të të akuzuarve, sepse në veprimet inkriminuese të të 

akuzuarit të parë nuk përmbushen elementet e veprës penale krim i organizuar i parashikuar  

nga neni 274 par. 3 të KPK, lidhur me veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja 

e paautorizuar e narkotikeve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar nga 

neni 229 par. 4 nënpar. 1, lidhur me par. 2 të KPK, kurse për të akuzuarit e tjerë  krim i 

organizuar i parashikuar  nga neni 274 par. 1 të KPK, lidhur me veprën penale blerja, 

posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike i  parashikuar nga neni 229 par. 4 nënpar. 1, lidhur me par. 2 të KPK, me 



arsyetimin se në rastin konkret forma e cilësuar e veprës penale bazë - blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike e parashikuar  nga neni 229 par. 2 të KPK, është e përfshirë në veprën penale të 

krimit të organizuar. 

(Gjykata e Aplit e Kosovës, PAKR nr. 162/15, datë 24.04.2015) 

 

PAKR nr. 81/14 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara  nga neni  384 

par. 1 nënpar. 1.12 të KPP 

Me aktgjykimin e ankimuar është bërë shkelja esenciale e dispozitave te procedurës 

penale e parashikuar nga neni 384 par. 1 nënpar. 1.12 të KPP, kur gjykata e shkallës se 

parë e ka shpallur fajtor të akuzuarin për veprën penale vrasje në tejkalim të mbrojtjes 

së nevojshme të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 8 par. 3 të KPK, ndonëse i 

akuzuari ka qene i akuzuar për vrasje të parashikuar nga neni 146 i KPK, ndërkaq në 

aktgjykimin gjykues  ajo nuk ka bërë përshkrimin e fakteve nga te cilat varet zbatimi i 

institutit të mbrojtjes së nevojshme i parashikuar nga neni 8 par. 3  të KPK (tani neni 

12 par. 3 i KPRK). 

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, P. nr. 110/2013 të datës 24.10.2013, 

i akuzuari G.J. është shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes në tejkalim të mbrojtjes së 

nevojshme të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 8 par. 3 të KPK dhe është gjykuar 

me burgim prej 4 (katër) vjetësh, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 19.05.2011  deri më datë 22.11.2013. 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë kanë paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, 

mbi të gjitha bazat ankimore, dhe mbrojtësi i të akuzuarit, po ashtu, mbi të gjitha bazat 

ankimore.  

Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar në vështrim të pretendimeve 

ankimore te mbrojtësit të të akuzuarit edhe sipas detyrës zyrtare, konstatoi se, siç rezulton nga 

përshkrimi i bërë ne dispozitivin e aktgjykimit, dispozitivi është i paqartë dhe i pakuptueshëm 

në pikëpamje të domosdoshmërisë se ndërmarrjes se veprimeve të mbrojtjes së të akuzuarit, 

sepse ai nuk i përmban te gjitha faktet vendimtare nga te cilat varet zbatimi i nenit 8 par. 3 te 

KPK.  Në të vërtetë, në dispozitiv nuk përshkruhet sulmi i atëçastshëm dhe i kundërligjshëm i 

të ndjerit H. dhe as mbrojtja e te akuzuarit për ta zmbrapsur atë sulm si dhe tejkalimi i kufijve 

të mbrojtjes së nevojshme nga i akuzuari.  

Kur gjykata gjen se vepra penale është kryer në tejkalim të mbrojtjes se nevojshme, në 

dispozitiv patjetër duhet të vihen në dukje veprimet e të ndjerit, të cilat paraqesin sulm të 



kundërligjshëm, real dhe të atëçastshme ndaj kryerësit,  veprimet e  mbrojtjes së 

domosdoshme të të  akuzuarit për ta zmbrapsur atë sulm si dhe veprimet që janë në  

shpërpjesëtim me sulmin dhe që paraqesin tejkalim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme nga i 

akuzuari. 

Ne dispozitiv te aktgjykimit të ankimuar nuk është përshkruar sulmi i të ndjerit, zmbrapsja e 

sulmit nga i akuzuari  dhe as tejkalimi i kufijve te mbrojtjes se nevojshme nga ana e të 

akuzuarit, siç është bërë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar 

Mungesa në dispozitiv të aktgjykimit te ankimuar e fakteve të përmendura më sipër bën që ky  

të jetë i paqartë dhe i pakuptueshëm, sepse nga ato fakte varet zbatimi i dispozitave të  nenit 8 

par. 3 te KPK, sipas të cilit i akuzuari është shpallur fajtor për veprën penale vrasje  në 

tejkalim të mbrojtjes së nevojshme të parashikuar nga neni 146 lidhur me nenin 8 par. 3 të 

KPK. 

Në dispozitën e  nenit 384 par. 1 nënpar. 1.12 të KPK parashikohet që gjykata  bën shkelje 

esenciale te dispozitave të procedurës penale,  nëse aktgjykimi  nuk është përpiluar në 

përputhje me dispozitën e nenit 370 par. 4 dhe 7 të KPK. 

Meqenëse, aktgjykimi nuk është përpiluar në mbështetje të nenit 370 par. 4 dhe 7, lidhur me 

nenin 365 par.,1 nënpar. 1.1 të KPP, me aktgjykimin e ankimuar gjykata ka bërë shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, parashikuar nga neni 384 par. 1  nënpar.1.12 të 

KPP, për të cilën aktgjykimi u anuluar dhe çështja u kthye për rigjykim. 

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR nr .81/14, datë 10.11.2014) 

 

 

PAKR nr. 457/13 

Ricilësimi juridik i veprës penale të  vrasjes në vepër penale të vrasjes në çast  

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit është ndryshuar aktgjykimi i ankimuar dhe është 

bërë ricilësimi juridik i veprës penale të vrasjes të parashikuar nga neni 30 par. 2 pika 3 

të LPK në vepër penale të vrasjes në çast të parashikuar nga neni 33 i LPK. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda Prishtinë, P. nr. 

529/10 dhe PKR 40/13 të datës 18.10.2013 i akuzuari  A. K është shpallur fajtor për veprën 

penale  të vrasjes të parashikuar nga neni 30  par. 2 pika 3 të LPK dhe është gjykuar   13 

(trembëdhjetë) vjet burgim, në të cilin i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej 

datës 11.11.1999  deri më  17.05.2000 si dhe nga data 07.05.2008 e tutje.  



Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësi  i të akuzuarit A. K,  mbi  të  gjitha 

bazat ankimore, me propozimin që ai të prishet  dhe lënda të kthehet për rigjykim ose  të 

ndryshohet në kuptim të ricilësimit të veprës penale dhe të akuzuarit t’i shqiptohet  një dënim 

më i butë. 

Duke vepruar sipas ankesës, Gjykata e Apelit vendosi që në rastin konkret të hapë seancë të 

shqyrtimit të kolegjit në kuptim të nenit 392 par. 1 të KPP, pas së cilës, sipas vlerësimit të saj, 

u vendos që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet përkitazi me cilësimin juridik të veprës 

penale dhe kjo nga vepra penale e vrasjes e parashikuar nga neni 30 par 2 pika 3 të LPK në 

vepër penale të vrasjes në çast të parashikuar nga neni 33 i LPK, ngase, duke u bazuar në 

ekspertizën e eksperteve të neuropsikiatrisë (tre ekspertë) u arrit në përfundimin se i akuzuari 

veprën penale e ka kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike i vënë, pa fajin e vet, nga  

sulmi dhe fyerjet e rënda  të viktimave. 

Nga shkresa te lëndës rezulton se i akuzuari  A.K. është sjellë  në gjendje  të tronditjes së 

fortë psikike,  pa fajin e vet,  nga sulmi  dhe  fyerjet e rënda të bëra nga  tani të ndjerët, gjë që  

vërtetohet nga faktet se,  tri ditë  para ditës së ngjarjes, i dëmtuari  M.O.  të akuzuarin A.K,  

para banesës së tij,  e kishte sulmuar fizikisht,  duke e goditur me  grusht  para prindërve dhe 

motrës së tij, për të vazhduar edhe pastaj ta shqetësonte  A.K., i cili i kishte njoftuar për këtë  

si KFOR-in, ashtu edhe policinë. Ditën e ngjarjes,  në orët e hershme të mëngjesit, rreth orës 

6:30 deri  7:30, tani të ndjerët kishin shkuar  në shtëpinë e të akuzuarit A.K, ku  nëna e tij i 

kishte njoftuar se vajza e saj, L.O.,  nuk ndodhej në shtëpi, por është tek i vëllai në Obiliq, 

tani i ndjeri  M.O. i tha vëllait të vet I.O.  që, nëse nuk është L.O. në shtëpi, A.K.-ës t’ia  

marrin gruan peng; pas këtyre fjalëve fillojnë të ngjiten shkallëve të jashtme të shtëpisë në 

drejtim të katit të parë, ku i akuzuari ishte duke fjetur me gruan e vet dhe ky depërtim në 

shtëpinë  e të akuzuarit,  gjegjësisht nisja për të shkuar në drejtim  të  dhomës ku ai ishte duke 

fjetur  me gruan,  paraqet sulm ndaj personalitetit të të akuzuarit, duke i shkaktuar frikë atij, 

ndërsa  kërcënimi se  nëse nuk është motra e të akuzuarit, L., në shtëpi, të akuzuarit do t’ia 

marrin gruan  peng, paraqet  fyerje të rëndë që cenon nderin, kështu që  i akuzuari  A.K,  nga  

sulmi dhe fyerjet e rënda  të tani të ndjerëve  M.O. dhe I.O. është sjellë në  tronditje  të fortë 

psikike, pa fajin e vet, prandaj  ai ka vepruar në gjendje të  tronditjes së fortë  mendore, duke 

shtënë me armë automatike mbi M.O dhe I.O, të cilët i privoi nga jeta. I akuzuari nuk e ka 

provokuar sulmin dhe fyerjen, sepse ngjarja u zhvillua ne shtëpinë e tij, ku ai pa vlerësim 

kritik dhe në çast ka vendosur t’i provojë nga jeta tani të ndjerët. Se i akuzuari A.K ka 

vepruar derisa ndodhej në gjendje tronditjeje mendore vërtetohet edhe nga konstatimi  dhe 

mendimi i ekspertëve të psikiatrisë, për të cilin u bë fjalë më lart. 

Për arsyet e mësipërme, pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit se gjykata e shkallës së parë 

ka shkelur Ligjin Penal në dëm të të akuzuarit, kur e ka shpallur fajtor atë për veprën penale 

të vrasjes të parashikuar  nga neni 30 par. 2 pika 3 të LPK, janë të bazuara. Nga provat e 

administruara kjo Gjykatë nuk konstatoi te veprimet e të akuzuarit elemente të veprës penale 

të vrasjes të parashikuar nga neni 30 par. 2 pika 3 të LPK, që i akuzuari t’i ketë privuar nga 

jeta të ndjerët për interes, për të kryer apo për të fshehur një vepër tjetër penale, për  

hakmarrje të paskrupullt ose për motivet të tjera të dobëta, prandaj aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë e ndryshoi, duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 



(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 457/13, datë 31.03.2014) 

PAKR. nr. 224/15 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni  384 par. 

1 nënpar. 10 dhe 12 të KPP, për shkak te tejkalimit te aktakuzës.  

Me aktgjykimin e ankimuar është bërë shkelja esenciale e dispozitave të procedurës 

penale e parashikuar nga neni 384 par. 1 nënpar.1.10 dhe 1.12 të KPP, kur gjykata e 

shkallës së parë i shpalli fajtorë të akuzuarit për bashkëkryerje të veprës penale vrasje e 

rëndë në tentativë të parashikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 4 lidhur me nenin 20 dhe 

23 të KPK, ndërsa të akuzuarit kanë qene të akuzuar për bashkëkryerje të veprës 

penale të vrasjes në tentativë të parashikuar nga neni 146 lidhur me nenin 20 dhe 23të 

KPK;  po ashtu, në dispozitiv mungojnë elementet e veprës penale të vrasjes së rëndë në 

tejkalim të mbrojtjes së nevojshme parashikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 4, lidhur 

me nenin 8 par. 3 të KPK.  

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, PKR.nr.16/13 të datës14.10.2014, i 

akuzuari F.D., është shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rëndë të parashikuar nga neni 

147 par.1 nënpar. 4 në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme sipas nenit 8 par. 3 të KPK dhe për 

veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll apo në shfrytëzim të paautorizuar të armëve të 

parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK; të akuzuarit F.H., B.H., M.H., Xh.H., I.H. dhe A.H. 

janë shpallur fajtorë për  bashkëkryerje të veprës penale vrasje e rëndë në tentativë, të 

parashikuar nga neni 147, lidhur me nenet 20 e 23 të KPK, kurse të akuzuarit F.H. e Xh.H. 

edhe për nga një vepër penale mbajtja në pronësi, në kontroll apo në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve, të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK. Për veprat penale për të 

cilat janë shpallur fajtorë dhe pikërisht:  të akuzuarit F.D., për veprën penale të vrasjes së 

rëndë, të parashikuar  nga neni 147 par.1 nënpar. 4 në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme 

sipas nenit 8 par. 3 të KPK i është caktuar dënimi me  6 (gjashtë) vjet e 6 (gjashtë) muaj 

burgim, ndërsa për veprën penale të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK  dënimi me 1 

(një) vit burgim; të akuzuarit F.H, për veprën penale vrasje e rëndë në tentativë i është 

caktuar dënimi me 4 (katër) vjet burgim, ndërsa për veprën penale të parashikuar nga neni 

328 par. 2 të KPK,  me 1(një) vit burgim; të akuzuarit Xh.H., për veprën penale vrasje e 

rëndë në tentativë i është caktuar dënimi me  4 (katër) vjet burgim, kurse për veprën penale të 

parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK  me 1 (një) vit burgim dhe konform nenit 71 të KPK, 

janë gjykuar: i akuzuari F. D, me dënim unik burgimi  prej 7 (shtatë) vjetësh, i akuzuari F.H, 

me dënim unik burgimi prej 4 (katër) vjet e 6 (gjashtë) muaj, i akuzuari Xh.H, me dënim unik 

burgimi prej 4 (katër) vjet e 6 (gjashtë) muaj, i akuzuari B.H., me dënim burgimi prej 3 (tri) 

vjet e 6 (gjashtë) muaj, i akuzuari M.H, me dënim burgimi prej 3 (tri) vjet e 6 (gjashtë) muaj, 

i akuzuari A.H, me dënim burgimi prej 3 (tri) vjet e 6 (gjashtë) muaj, i akuzuari I.H, me 

burgim  prej 3 (tri) vjet e 6 (gjashtë) muaj. Të akuzuarit F.D, në dënimin e shqiptuar i është 

llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej dt.05.09.2009, deri më dt.14.01.2010, si dhe koha 



e kaluar në arrest shtëpiak prej dt.04.03.2010, deri më dt.14.10.2014.Të akuzuarve F.H, B.H, 

e I.H, në dënimin e shqiptuar iu ka llogaritur koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak 

prej dt. 05.09.2009, deri më dt. 04.03.2010. Të akuzuarve M.H, Xh.H e A.H, në dënimin e 

shqiptuar u është llogaritur koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej dt. 

05.09.2009, deri më  27.08.2014. Të dëmtuarit N.R, E.H, M.D, R.D, E.D, për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike, janë udhëzuar në kontest civil. Është konfiskuar pistoleta e tipit 

“C.Zastava”, M-57,  kalibër 7.62x25mm, me numër serik G82691, nga i akuzuari F.D është 

konfiskuar një pistoletë e tipit “TT 82691, një shufër metali, që është gjetur në vendin e 

ngjarjes, një shkop druri i thyer me gjatësi 0.51 m, një shkop druri me gjatësi 0.57 m, një 

sqepar me gjatësi 0.365 m, një shkop druri me gjatësi 084 m, një shkop druri me gjatësi 0.85 

m, një shkop druri me gjatësi 1.21 m,  një shkop druri me gjatësi 081 m, dy karikatorë të 

armës automatike “AK-47”, me shtatëmbëdhjetë fishekë, të cilët janë konfiskuar nga policia. 

Të akuzuarit janë detyruar  t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës dhe paushallin gjyqësor në shumën prej nga 50 euro, secili veç e 

veç. 

Kundër këtij aktgjykimit, në afat ligjor kanë paraqitur ankesa: Prokuroria Themelore-DKR  

Prishtinë, për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit 

lidhur me sanksionin penal; përfaqësuesi i palës së dëmtuar, për shkak të vendimit mbi 

sanksionin penal dhe mbrojtësit e të akuzuarve, mbi të  gjitha bazat.  

Gjykata e shkallës së parë i ka shpallur fajtorë të akuzuarit  për veprën penale vrasje e rëndë 

në tentativë të parashikuar  nga neni 147 lidhur me nenet 20 e 23 të KPK, por  me këtë 

aktgjykim ajo ka tejkaluar akuzën, sepse prokuroria të akuzuarit  i ka akuzuar për veprën 

penale të vrasjes në tentativë, ndërsa gjykata i ka shpallur fajtorë për vrasje të rëndë në 

tentativë, kështu që ajo, duke tejkaluar akuzën,  ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale të parashikuar nga neni 384 par. 1 nënpar. 1.10 të KPPK. 

Gjykata e shkallës së parë e ka shpallur fajtor të akuzuarin F.D. për veprën penale të vrasjes 

së rëndë, të parashikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 4 në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme 

sipas nenit 8 par. 3 të KPK, sepse më datë 05.09.2009 rreth orës 19:15, në vendin e ngjarjes, 

derisa ishte duke udhëtuar me autobusin e firmës “Titi”, së bashku me axhën e tij, R., vëllanë 

M.D.  dhe motrën E.D, me të arritur në kthesën e fshatit, për shkak të një konflikti që kishin 

pasur më herët me familjen H., familjarët e familjes H e ndalojnë autobusin, në  të cilin futen 

të akuzuarit F.H., I.H., Xh.H., M.H., A.H. dhe B.H. dhe, në çastin kur i akuzuari F.H., me 

pistoletë në dorë shtie mbi të dëmtuarin R.D, duke iu drejtuar familjarëve të familjes D. 

“zbritni poshtë“, në atë moment të pandehurit e tjerë godasin me mjete si shkopinj druri dhe 

sqepar të dëmtuarit M.D dhe E.D,  kurse i akuzuarit F.D  nxjerr nga brezi pistoletën e tipit 

“Crvena Zastava”, M-57,  kalibër 7.62x25mm, me nr. serik G82691, të cilën e mbante pa leje, 

fillimisht shtie në drejtim të këmbëve të të pandehurit F.H, e më pas në drejtim të Q.H, i cili 

më pas edhe ndërron jetë në Qendrën Emergjente në Prishtinë, kurse nga të shtënat e 

pakontrolluara qëllohet edhe udhëtari i rastit në autobus E.H, i cili pëson lëndime të rënda 

trupore të rrezikshme për jetën  si dhe qëllohen edhe të akuzuarit B.H, M. H dhe A.H. 



Pra, siç rezulton nga përshkrimi që bëhet në pikën I, dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë 

dhe i pakuptueshëm në pikëpamje të domosdoshmërisë së ndërmarrjes së veprimeve 

mbrojtëse nga ana e të akuzuarit  F.D, sepse nuk i përmban të gjitha faktet vendimtare nga të 

cilat varet zbatimi i dispozitës së nenit 8 par. 3 të KPK. Në dispozitivin e aktgjykimit nuk 

pasqyrohen sulmi i atëçastshëm dhe i  kundërligjshëm i të dëmtuarit, tani të ndjerit Q.H.,  

mbrojta e domosdoshme e të akuzuarit F.D për ta zmbrapsur atë sulm dhe as tejkalimi i 

kufijve të mbrojtjes së nevojshme nga i akuzuari. 

Kur gjykata gjeti se vepra penale është kryer në tejkalimi të mbrojtës së nevojshme, në 

dispozitiv të aktgjykimit do të duhej  patjetër t’i përshkruante veprimet e të ndjerit  Q.H. që 

paraqesin sulm të atëçastshëm të kundërligjshëm ndaj kryerësit  dhe mbrojtjen e 

domosdoshme të të akuzuarit F.D. për ta zmbrapsur atë sulm si  dhe tejkalimin e kufijve të 

mbrojtjes së nevojshme nga i akuzuari. 

Në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar nuk është përshkruar sulmi i  të ndjerit Q.H., 

zmbrapsja e sulmit nga i akuzuari F.D dhe as tejkalimi i kufijve të mbrojtjes së nevojshme 

nga i akuzuari F.D. 

Mungesa e  këtyre fakteve  në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, sipas 

vlerësimit të kësaj Gjykate,  e bën atë të paqartë dhe të  pakuptueshëm, sepse prej këtyre 

fakteve varet zbatimi i dispozitës së nenit 8 par.3 të KPK, në bazë të të cilit i akuzuari është 

shpallur fajtor për veprën penale të parashikuar  nga neni 147 par. 1 nënpar. 4, lidhur me 

nenin 8 par. 3 të KPK.  

Për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale që u përmendën më lart, 

aktgjykimi i ankimuar u anulua, ndërsa kjo gjykatë nuk mund ta procedojë më tutje këtë 

çështje penale sipas nenit 403 të KPPK. 

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 224/15, datë, 13.07.2015) 

 

PAKR. nr. 462/2013 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara  nga neni  384 

par. 1 nënpar. 1.12 të KPP 

Gjykata e shkallës se parë i ka shpallur fajtorë të akuzuarit, prej të cilëve të akuzuarin 

e parë për vrasje të parashikuar nga neni 146 të KPK,  disa nga të akuzuarit e tjerë për 

bashkëkryerje të veprës penale lëndim i lehtë trupor të parashikuar  nga neni 153 par. 

4, lidhur me nenin 23 të KPK, kurse tre të akuzuarit e fundit për veprën penale 

pjesëmarrje në rrahje të parashikuar nga neni 155 par. 1 të KPK,  por ne aktgjykimin 

gjykues  nuk ka dhënë arsye mbi faktet vendimtare për sa u përket këtyre veprave 

penale, gjegjësisht nuk ka bërë përshkrimin e veprimeve inkriminuese për secilin të 

akuzuar.  

 



Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR Prishtinë, P. nr. 32/2011 të datës 04.02.2013, i 

akuzuari F. F, është shpallur fajtor për veprën penale vrasje të parashikuar nga neni 146 i 

KPK, të akuzuarit A.F., N.Z. e N.Z.,janë shpallur fajtorë për veprën penale pjesëmarrja në 

rrahje të parashikuar  nga neni 155 par. 1 të KPK, ndërsa të akuzuarit N. Z, e N. Z, janë 

shpallur fajtor edhe për veprën penale lëndim i lehtë trupor të parashikuar  nga neni 153 par. 

4, lidhur me nenin 23 të KPK. Për veprat penale për të cilat janë shpallur fajtorë janë gjykuar:  

i akuzuari F. F. me  17 (shtatëmbëdhjetë) vjet burgim, në të cilin i është llogaritur koha e 

kaluar në paraburgim prej dt. 27.04.2010 e këndej; i akuzuari A.F. me 10 (dhjetë) muaj 

burgim, në të cilin i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej dt. 27.04.2010 e deri 

më dt. 06.02.2013;  i akuzuarit N. Z, për veprën penale të parashikuar nga neni 155 par. 1 të 

KPK 10 (dhjetë) muaj burgim, kurse për veprën penale të parashikuar nga neni 153 par. 4 të 

KPK me 1 (një) vit burgim dhe për këto dy vepra është gjykuar me dënim unik burgimi prej 1 

(një)viti e 8 (tetë)muaj; i akuzuari  N. Z, për veprën penale të parashikuar nga neni 155 par.1 

të KPK me 8 (tetë) muaj burgim dhe për veprën penale të parashikuar  nga neni 153 par. 4 të 

KPK me 10 (dhjetë) muaj burgim, kurse  për këto vepra penale është gjykuar me dënim unik 

burgimi prej 1 (një) viti e 4 (katër) muaj.   

Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur: Prokuroria Themelore-DKR Prishtinë, për 

shkak të vendimit për dënimin dhe mbrojtësit e të akuzuarve mbi të gjitha bazat ankimore.  

Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar aktgjykimin sipas pretendimeve ankimore,  por edhe sipas 

detyrës zyrtare, në kuptim të nenit 394 par. 1 të KPPK, gjeti se aktgjykimi përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, të parashikuara  nga neni 384 par. 1 nën par. 

1.12  i KPPK.  

Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar, që ka të bëjë me privimin nga jeta të të ndjerit K.Z., 

gjykata e shkallës së parë nuk jep arsye për faktet që parashikohen në dispozitën e nenit 370 

par. 7 të KPPK, përkatësish cilave prova u ka besuar dhe mbi cilat fakte e ka mbështetur 

aktgjykimin e saj. Kjo për faktin që nga pjesa II e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë rezulton se i akuzuari F.F. ka pësuar lëndime të lehta trupore, ndërsa gjykata 

e shkallës së parë nuk i përshkruan fare lëndimet e tij,  të cilat, siç del nga shkresat e lëndës, i 

kishte marrë nga  i ndjeri dhe të akuzuarit  N.Z, N. Z e V. Z. Në këtë kontekst gjykata nuk 

paraqet asnjë fakt relevant lidhur me veprimet inkriminuese të të akuzuarit F.F. për sa i përket 

përgjegjësisë penalo- juridike të tij lidhur me veprën penale të vrasjes, për të cilën është 

shpallur fajtor, sepse, nëse ngjarja shikohet prej fillimit gjer në fund, si tërësi, rrjedh se 

gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë dhe nuk i ka sqaruar provat lidhur me faktet 

vendimtare. Nga shkresat e lëndës rrjedh se i akuzuari F.F është lënduar nga  i ndjeri dhe të 

akuzuarit N.Z., N.Z. e V.Z., ndërsa gjykata e shkallës së parë, lidhur me këtë fakt, nuk 

vlerëson mbrojtjen e tij se kishte qenë i sulmuar nga  i ndjeri dhe nëse ka vepruar në gjendje 

të afektit mendor i sjellë nga sulmet dhe lëndimet të cilat i ka pësuar nga i ndjeri dhe personi 

V.Z., i cili gjendet në arrati si dhe nga N. Z. e N.Z. 



Po ashtu, gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare edhe për sa u 

përket të akuzuarve të  tjerë N.Z., N.Z. dhe V.Z.,  të cilët kanë marrë pjesë në këtë ngjarje e të 

cilët, sipas gjykatës së shkallës së parë, kanë kryer veprën penale të lëndimit të lehtë trupor të 

parashikuar nga neni 153 par. 4, në lidhje me nenin 23 të KP të Kosovës, ndërsa këta të 

akuzuar dhe i akuzuari A.F. kanë marrë pjesë edhe në veprën penale të pjesëmarrjes në rrahje. 

Përshkrimet nën I dhe nën II të objektit të akuzës, që i ka aprovuar edhe gjykata e shkallës së 

parë, bien ndesh me njëri-tjetrin, për shkak se nga gjendja faktike që rrjedh nga shkresat e 

lëndës nga gjykata e shkallës së parë nuk janë vërtetuar veprimet e të akuzuarit F.F, dhe  

lidhur me këtë nuk është paraqitur asnjë fakt vendimtar  që do të ishte të bënte me veprën 

penale të vrasjes. Ndërkaq  pika II e dispozitivit të aktgjykimit është e paqartë dhe e 

pakuptueshme si në vetvete, ashtu edhe në raport me arsyet e paraqitura në arsyetim. Këtu 

bëhet fjalë për atë se a i kanë kryer të akuzuarit veprat penale në bashkim real apo në bashkim 

ideal. Nëse  veprat penale janë kryer në bashkim real, gjë që rrjedh edhe nga shkresat e 

lëndës, gjykata e shkallës së parë do të duhej ta bënte përshkrimin faktik të veprës penale të 

lëndimit të lehtë trupor për sa u përket  të akuzuarve N.Z. dhe N.Z., ndërsa lidhur me të 

akuzuarit A.F., N.N. dhe V.Z. gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur asnjë fakt vendimtar 

dhe asnjë përshkrim faktik për sa u përket veprimeve të tyre inkriminuese, që kanë të bëjnë 

me veprën penale të pjesëmarrjes në rrahje. Të gjitha këto që u thanë  më lart  kanë bërë që 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të jetë i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale të parashikuara  nga neni 384 par. 1 nënpar. 1.12 të KPPK. 

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. 462/2013, datë 23.12.2013) 

 

 

 

PAKR. nr. 412/14 

Ricilësimi juridik i veprës penale  nga vepra mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim 

ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 328 par. 1 të KPK, 

në vepër penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve të parashikuar  nga neni 328 par. 2 të KPK. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, P.nr. 223/11, datë 08.07.2014, i 

akuzuari F.S. është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në 

posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 328 par. 1 të 

KPK dhe është gjykuar me kusht, ashtu që i është caktuar dënimi me 6 (gjashtë) muaj burgi, i 

cili nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti, nëse i akuzuari gjatë kësaj kohe nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 



Kundër këtij aktgjykimi mbrojtësi i të akuzuarit në afat ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të 

shkeljes së Kodit Penal dhe  shkeljes së Kodit të Procedurës Penale, me propozimin që 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga akuza. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nga  përshkrimi në dispozitiv dhe nga shkresat e lëndës 

nuk rezulton që i akuzuari F.S. ta ketë përdorur apo ta ketë vringëlluar armën duke frikësuar, 

duke kërcënuar ose në ndonjë mënyrë tjetër,  ndërsa  nuk është kontestuese  se e  posedonte 

atë, mirëpo  meqenëse  nuk e ka përdorur apo vringëlluar armën me qëllim frikësimi ose  

kërcënimi, por vetëm e ka poseduar atë  pa leje të vlefshme dhe ka shtënë në ajër, pa pasur 

qëllim frikësimin e personave të tjerë, në veprimet e tij ekzistojnë elementet e veprës penale 

mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve, të 

parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK, dhe  jo, siç ka gjetur gjykata e shkallës së parë, 

elementet e veprës penale të parashikuar nga neni 328 par. 1 të KPK, prandaj   gjykata e 

shkallës së parë, duke  shpallur fajtor të akuzuarin për veprën penale të parashikuar nga neni 

328 par. 1 të KPK,  ka shkelur Ligjin Penal në dëm të akuzuarit dhe për mënjanimin e kësaj 

shkeljeje, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë u desh të ndryshohet sa i përket  

kualifikimit juridik të veprës penale. 

Ndërkaq, meqenëse Kodi Penal i Republikës së Kosovës, i cili është në fuqi, është ligj më i 

favorshëm për të akuzuarin, Gjykata e Apelit i zbatoi dispozitat e këtij Kodi, përkatësish 

dispozitat e nenit 374 par. 1 të KPRK.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 412/14, datë 04.12.2014) 

 

 

PAKR. nr. 261/14 

Ricilësimi juridik i veprës penale nga vepra raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të 

grabitjes të parashikuar nga neni 256 par. 2, lidhur me nenin 23  të KPK, në vepër 

penale raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes të parashikuar nga neni 256 

par. 1 të KPK 

Me aktgjykimin e ankimuar i akuzuari F.L. dhe i mituri L.Z janë shpallur fajtorë për 

bashkëkryerje të veprës penale raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes të 

parashikuar nga neni 256 par. 2, lidhur me nenin 23 të KPK, për çka Gjykata e Apelit 

ka gjetur se në rastin konkret, në këtë çështje penalo-juridike ndaj të miturit është bërë 

shkelja e ligjit penal në dëm të tij, ngase në veprimet inkriminuese të të miturit, të 

përfshira në dispozitiv, që përbëjnë figurën e veprës penale, nuk përmbushen elementet  

e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor edhe i mituri, së bashku me dy të 

akuzuarit e tjerë. 

 

Nga arsyetimi 



Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR Gjilan, P. nr. 206/2012 të datës 27.12.2013, i 

akuzuari F. L dhe i mituri L.Z. janë shpallur fajtorë se kanë kryer në bashkëveprim veprën 

penale raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes, të parashikuar nga neni 256 par. 

2, lidhur me nenin 23 të KPK, kështu që i akuzuari F. L është gjykuar me  19 

(nëntëmbëdhjetë) vjet burgim, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim 

prej datës 12.03.2012  deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, kurse i mituri L.Z. është 

gjykuar me  9 (nëntë) vjet burgim, në të cilin i është llogaritur edhe koha kaluar në 

paraburgim prej datës 12.03.2012 gjer me datën 05.04.2013, ndërkaq  gjendet në paraburgim 

prej dt. 27.12.2013 e tutje, pas shpalljes së aktgjykimit.  

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë paraqitur ankesa PTH-DKR Gjilan, mbi të gjitha 

bazat ankimore, përfaqësuesi i autorizuar i palëve të dëmtuara, për shkak të vendimit mbi 

dënimin dhe mbrojtësit e të akuzuarve për shkak të të gjitha bazave ankimore. 

Sipas gjetjes së Gjykatës së Apelit, pretendimeve ankimore të paraqitura dhe nga shkresat e 

lëndës si dhe deponimi i të dëmtuarit B.Th del se  i mituri nuk ka marrë pjesë në privimin nga 

jeta  të të ndjerit H.K dhe as në shkaktimin e lëndimeve të rënda ndaj të dëmtuarit B.Th, i cili 

deklaron se, gjersa ishte ende në jetë dhe gjersa vazhdonte sulmi ndaj të ndjerit, kishte 

dëgjuar atë të thoshte “mos më ngucni se jam i sëmurë prej sëmundjes së sheqerit” dhe kur i 

është afruar të ndjerit H.K edhe vetë është goditur me thikë. Të njëjtin fakt e përmendin  edhe 

dëshmitarët tjerë, siç është kunata e  të  dëmtuarit, e cila ka deklaruar se personalisht nuk e 

kishte parë askënd, por kunati i saj i dëmtuar, H.K., i kishte thënë se e kishte parë një person 

duke u kacafytur me të ndjerin H.K. i cili  kishte thënë “mos më nguc se kam sëmundjen e 

sheqerit”. Kjo vërtetohet nga provat  e tjera, ndërkaq asnjë dëshmitar dhe as i akuzuari F.L 

nuk kanë deklaruar që i mituri L.Z. të kishte marrë pjesë në privimin nga jeta të të ndjerit 

H.K. dhe në shkaktimin e lëndimeve të rënda ndaj të dëmtuarit H.K. Duke u nisur nga një 

gjendje e këtillë faktike e vërtetuar, Gjykata e Apelit e ricilësoi veprën penale të përshkruar  

në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit në vepër penale raste të rënda të vjedhjes grabitqare 

apo të grabitjes të pëarashikuar nga neni 256 par. 1 të KPK, për faktin se nga provat e nxjerra 

nuk rezulton që i mituri të ketë marrë pjesë me çfarëdo veprimi inkriminues në privimin nga 

jeta të të ndjerit H.K. dhe në shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore ndaj të dëmtuarit H.K., 

gjë që dëshmon  edhe rasti se kur i akuzuari F.L. dhe i mituri L.Z kishin shkuar në shtëpinë e 

vëllait të ndjerit H.K për të kryer grabitjen,  qëllimi i të miturit nuk ishte privimi nga jeta i të 

ndjerit H.K. dhe shkaktimi i plagosjes së rëndë ndaj të dëmtuarit H.K. Në një përfundim të 

këtillë gjykata ka ardhur  nga fakti se i mituri, menjëherë pasi i akuzuari F.L. kishte nisur të  

kacafytej me të ndjerin, ishte larguar nga vendi i ngjarjes. 

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 261/14, datë 18.06.2014) 

 

PAKR.nr.37/15 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni  384 par. 1  nënpar.1.12 

të KPP, për arsye se gjykata shakllës së parë nuk ka dhënë arsye për elementet cilësuese 



(mizorisë dhe dinakërisë) te veprës penale vrasje parashikuar  nga neni 147 par. 3 te 

KPK.  

 

 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore - DKR Prishtinë, me aktgjykimin PKR. nr. 906/2013 të datës 14.10.2014, 

e ka shpallur fajtor të akuzuarin Xh.T. për veprën penale të vrasjes së rëndë në mënyrë 

mizore apo dinake, të parashikuar nga neni 147 par. 3 të KPK dhe i ka shqiptuar dënimin  22 

(njëzet e dy) vjet, në të cilin i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 

08.12.2011 e tutje.  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor kanë paraqitur ankesa: prokuroi për shkak të vendimit 

mbi dënimin dhe mbrojtësi i të akuzuarit mbi të gjitha bazat ankimore. 

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

edhe sipas detyrës zyrtare, gjeti se dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë, i pakuptueshëm 

dhe në kundërshtim si në vetvete, ashtu edhe me arsyet e paraqitura. Dispozitivi i aktgjykimit 

është i njëjtë me dispozitivin e paraqitur në aktakuzë, të cilën e aprovoi edhe gjykata e 

shkallës së parë, e cila në mënyrë identike përshkruan vepra penale; në atë aktgjykim nuk 

përshkruhen elementi objektiv dhe subjektiv i kryerjes së veprës penale të vrasjes së rëndë, e 

cila është cilësuar si e kryer në mënyrë mizore apo dinake nga ana e të akuzuarit NN.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është 

kontradiktor në vetvete, sepse në përshkrimin faktik të veprës penale të kryer në mënyrë 

mizore apo dinake, nuk janë paraqitur elementet objektive, veçanërisht mundimet, vuajtjet 

apo dhimbjet e tejzgjatura, të cilat, sipas cilësimit ligjor të veprës penale, i ka pësuar  NN,  

mundime, vuajtje dhe dhimbje të tej zgjatura këto që shkojnë përtej vuajtjeve të zakonshme, 

të cilat manifestohen te çdo privim i jetës. Në përshkrimin e bërë në dispozitiv të aktgjykimit 

nuk është paraqitur  lidhja shkakësore e kryerjes së veprës penale nga ana e të akuzuarit, 

domethënë nëse në veprimet e tij të ndërmarra me rastin e privimit nga jeta të të ndjerës ishte 

manifestuar dashja direkte apo eventuale, pra gjykata nuk ka përshkruar nëse i akuzuari ka 

qenë ose jo i vetëdijshëm se çfarë vuajtje po i shkaktonte të ndjerës dhe nëse këto vuajtje 

ishin shkaktuar me vetëdije të plotë nga ana e të akuzuarit. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, një përshkrim i tillë në dispozitiv të aktgjykimit 

është tërësisht i paqartë, i pakuptueshëm dhe kundërthënës në vetvete e sidomos me cilësimin 

ligjor të veprës penale dhe me arsyet e paraqitura në aktgjykim. Kjo do të thotë se gjykata e 

shkallës së parë nuk e ka vërtetuar mizorinë, d.m.th., cilat dhimbje, vuajtje apo mundime të 

tejzgjatura i ishin shkaktuar të ndjerës H.T. nga i akuzuari Xh.T., edhe pse nga raporti i 

obduksionit MA 12/308 i datës 02.08.2012,  përpiluar nga eksperti mjekoligjor, në mendimin 

përfundimtar pas ekzaminimit të kufomës të ndjerës, rezulton se lëndimet që i janë shkaktuar 



të ndjerës, të cilat edhe kanë çuar në vdekjen e saj, janë prerja e muskulit te zemrës, 

gjakderdhja e brendshme dhe e jashtme, shkaktuar nga goditjet e shumta me mjet që kishte 

majë  dhe teh (thikë). Nga raporti i ekzaminimit të kryer nga ana e mjekut te mjekësisë 

ligjore, i cili nuk është marrë në pyetje në shqyrtimin gjyqësor, gjykata e shkallës se parë, në 

arsyetimin e aktgjykimit, vlerëson se i akuzuari ka vepruar ne mënyrë mizore kur të ndjerën e 

ka goditur disa herë me brisk në pjesë të gjoksit,  në anën e majtë, por pa konstatuar fare nëse 

vdekja e saj ka qenë e menjëhershme apo me vuajtje, mundime e dhimbje të tejzgjatura,  që 

do të  nënkuptonte elementin objektiv si njërën nga format e kryerjes së veprës penale në 

mënyrë mizore apo me dinakëri dhe nëse e ndjera  kishte përjetuar me atë rast dhimbje, 

vuajtje ose mundime të tejzgjatura –  dhe kjo ka ardhur  si pasojë e mosdëgjimit të ekspertit të 

mjekësisë  ligjore. 

Nga kjo që u tha më lart dhe nga shkresat e lëndë si dhe nga përshkrimi faktik i 

dispozitivit të aktgjykimit lidhur me  mënyrën e kryerjes së veprës penale nuk shihet që i 

akuzuari të ketë vepruar në njërën nga format e vrasjes së rëndë të kryer në mënyrë mizore 

dhe dinake, sepse në këtë drejtim nuk jepet asnjë fakt vendimtar në arsyetimin e aktgjykimit, 

në dispozitivin e të cilit merret në tërësi përshkrimi faktik i bërë në aktakuzë dhe ai është në 

kontradiktor në vetvete dhe me cilësimin ligjor të veprës penale,  sidomos me arsyet e 

paraqitura ne aktgjykim, ku në mënyrë kronologjike përshkruhen vetëm provat e nxjerra, pa u 

bërë vlerësime të sakta dhe të duhura, gjë që tërë aktgjykimin e bën të paqëndrueshëm. 

Sidomos bëhet fjalë për kundërthëniet që ekzistojnë në arsyetimin e aktgjykimit në raport me 

përmbajtjen e shkresave dhe procesverbaleve që u përmendën më lart dhe kjo bën që ai të jetë 

përfshirë nga shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 

384 par. 1 nënpar. 1.12 të KPP.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 37/15, datë 14.10.2014) 

 

PAKR. nr. 168/14 

Vepra penale mundësimi ose detyrimi për prostitucion e parashikuar nga neni 241 par. 

3 të KPRK konsiderohet  e kryer atëherë kur kushdo që, me forcë apo kanosje serioze 

apo duke mbajtur personin tjetër në situatë të varësisë personale apo ekonomike, e 

detyron personin e tillë  të merret me prostitucion.  

Sipas kësaj dispozite, si veprime të kryerjes paraqiten përdorimi i forcës ose kanosjes 

dhe shfrytëzimi i varësisë personale a ekonomike, të cilat janë parashikuar në mënyrë 

alternative, që do të thotë se vepra penale do të ekzistoj po qe se ndërmerret ndonjëra 

nga këto veprime.  

 

Nga arsyetim 

Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Themelore - DKR Prizren, P. nr. 443/2013 të datës 

25.01.2014, i akuzuari A.G. nga Prizreni, është shpallur fajtor për veprën penale mundësimi 



ose detyrimi në prostitucion të parashikuar nga neni 241 par. 3 të KPRK dhe është gjykuar 

me 1 (një) vit burgim  dhe me gjobë prej 500 (pesëqind) euro, të cilën  duhet ta paguajë na 

afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi të ketë marrë formës të prerë,  dhe nëse gjoba nuk paguhet 

në afatin e caktuar dhe nuk mund të nxirret as me detyrim, atëherë ajo do të shndërrohet në 

dënim me burgim, ashtu që një ditë burgimi do të llogaritet me 20 euro.  

Duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit dhe atë të mbrojtësit të të akuzuarit, 

Gjykata e Apelit gjeti se ankesat janë të pabazuara.  

Mbrojtësi i të akuzuarit pretendon në ankesën e tij se me aktgjykimin e ankimuar është 

shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarit, për arsye se në veprimet e tij nuk qëndrojnë 

elementet e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, ngase nuk e ka përdorur forcën 

apo kanosjen ndaj të dëmtuarës.  

Gjykata e Apelit, mbasi i vlerësoi pretendimet e mësipërme ankimore, gjeti se ato janë të 

pabazuara. Kjo për shkak se për ekzistimin e veprës penale mundësimi ose detyrimi në 

prostitucion, të parashikuar nga neni 241 par. 3 të KPRK, përveç përdorimit të forcës apo 

kanosjes, si elemente të veprës, janë parashikuar edhe mbajtja në varësi personale apo 

ekonomike. Nga kjo rezulton se për ekzistimin e  kësaj vepre penale elementet nuk janë 

kumulative, ngase me plotësimin e vetëm  një elementi formohen tiparet e veprës penale, për 

të cilën i akuzuari A.G, është shpallur fajtor. Duke u nisur nga fakti se i akuzuari A.G. ka 

pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar dhe nga përshkrimi faktik i objektit të aktakuzës dhe 

përshkrimi faktik i dispozitivit të aktakuzës rrjedh se  të dëmtuarën-bashkëshorten e vet i 

akuzuari A.G. e ka mbajtur në situatë  varësie personale dhe ekonomike, duke e detyruar  të 

merret me prostitucion, në këtë rast janë përmbushur elementet e veprës për të cilën i 

akuzuari është shpallur fajtor, përkatësisht kemi të bëjmë me përmbushjen e dy elementeve 

kumulative të kësaj vepre. Prandaj gjykata e shkallës së parë e ka zbatuar drejt ligjin penal 

kur e ka shpallur fajtor të akuzuarin A.G për veprën penale mundësimi ose detyrimi në 

prostitucion, të parashikuar nga neni 241 par. 3 të KPRK, dhe në këtë drejtim nuk është 

shkelur ligji penal, që pretendohet në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 168/14, datë 05.02.2015) 

 

PAKR.nr. 515/2012 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale parashikuar nga neni  384 par. 1 

nënpar. 8 të KPP, për shkak se aktgjykimi është bazuar në prova të papranueshme, për 

të cilën arsye Gjykata e Apelit,  sipas detyrës zyrtare, e ka anuluar atë. 

 

Nga arsyetimi  

 



Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Komunale Prishtinë, P. nr. 1834/09 të datës 

26.03.2010, i akuzuari H.P. është shpallur fajtor për veprën penale  blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 

psikotropike të parashikuar nga neni 229 par. 1 të KPK dhe është gjykuar me  gjobë prej 720 

euro  dhe me  burgim  prej 8 (tetë) muajve, i cili nuk do të ekzekutohet, nëse  në afatin e 

verifikimit prej 2 vitesh ai nuk kryen ndonjë vepër të re penale, si dhe është obliguar që asaj 

gjykate, në emër të paushallit gjyqësor, t’ia paguajë shumën prej 50 euro, kurse në mbështetje 

të nenit 60 i është konfiskuar substanca narkotike e llojit heroinë në sasi prej 9.57 gram. I 

akuzuari M.G. është liruar nga akuza në bazë të nenit 390 par. 3 të KPK për shkak se nuk 

është provuar se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar nga 

neni 229 par. 1, në lidhje me nenin 23 të KPK.  

Kundër këtij aktgjykimi kanë ushtruar ankesë PPK Prishtinë, për shkak të  vendimit për 

dënimin, me propozimin që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit t’i shqiptoj 

dënim më të ashpër.  

Gjykata e Apelit, duke  shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar detyrimisht, në pajtim me 

dispozitën e nenit 394 par. 1 të KPPK, gjeti se aktgjykimi i ankimuar përmban  shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga nenit 384 par. 1 të KPP të 

Kosovës. Shkeljet në fjalë kanë të bëjnë, së pari,  me dispozitivin e aktgjykimit, i cili është i 

paqartë, i pakuptueshëm dhe në kundërshtim me shkresat e lëndës, për shkak se aktgjykimi  

mbështetet në provë të papranueshme, siç  parashikohet nga dispozita e nenit 257 par. 3, në 

lidhje me nenin 249 të KPPK, sipas së cilës provat të cilat merren në  mënyrë jo të ligjshme 

nga policia, prokurori i shtetit ose organi joqeveritar konsiderohen  prova të papranueshme,  

mbi të cilat gjykata nuk mund ta mbështesë vendimin e saj. Në çështjen penale të të akuzuarit 

H.P., që ka të bëjë me urdhër-kontrollin e kryer në lokalin  e tij, i cili  është bërë në 

kundërshtim me dispozitat e neni 105 gjer  111 të KPPK, ndërsa urdhër-kontrolli i kryer në 

kundërshtim me dispozitat e cekura më lart është i paligjshëm, prandaj, si rezultat i kësaj, të 

gjitha provat e siguruara gjatë kësaj bastisjeje dhe këtij kontrolli që janë kryer në lokalin e të 

akuzuarit, janë prova të papranueshme. 

 

Sipas qëndrimit të kësaj Gjykate, çdo veprim i kontrolli dhe sekuestrimit të përkohshëm 

(urdhër-kontrolli), i cili rregullohet me dispozitën e nenit 105 - 111 të KPPK, duke respektuar 

parimin e legalitetit, duhet të ndërmerret dhe të kryhet sipas dispozitave të parashikuara me 

ligj, gjë që në rastin konkret nuk ka ndodhur. Për këtë arsye, aktgjykimi i animuare 

mbështetet në provë të papranueshme, siç parashikon dispozita e nenit 384 par. 1 nënpar. 1.8,  

të cilën gjykata e vëren sipas detyrës zyrtare. Kjo është  sidomos shqetësuese për faktin se 

urdhër-kontrolli është kryer në mënyrë joligjore, pa urdhër të gjykatës apo leje gojore e cila 

duhet gjithsesi të merret nga gjykata dhe kjo  pastaj duhet t’i dorëzohet si raport edhe 

prokurorit të çështjes, por të gjitha këto veprime nuk janë bërë dhe nuk janë kryer në mënyrë 

ligjore. Urdhër-kontrolli i këtillë i kryer nga ana e policisë është bërë në kundërshtim me 

dispozitat ligjore dhe ai pastaj është legalizuar me akuzë edhe nga ana e prokurorit të 

autorizuar. Duke marr parasysh se i akuzuari H.P. është shpallur fajtor në bazë të provës së 

papranueshme,  kjo Gjykatë e anuloi aktgjykimin e ankimuar, pasi ai përmban shkelje 



esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nën par. 1.8 

të KPPK. 

(GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, PAKR. nr. 515/2012, datë 18.03.2013) 

 

PAKR. nr. 18/13 

Gjykata, me rastin e caktimit te dënimit, duhet te marrë parasysh qëllimin e dënimit 

dhe të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese lidhur me veprën penale te caktuar, 

ngase dënimi duhet të jetë në përpjesëtim me peshën e veprës penale, sjelljen dhe 

rrethanat e kryerësit- nenet 73-74 të KPRK. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Mitrovicë, P. nr. 26/2011 të datës 12.11.2012, i 

akuzuari L.Q. është shpallur fajtor për veprën  penale  të  vrasjes së rëndë të parashikuar nga 

neni 147 par. 1 nënpar. 7 të KP të Kosovës, për të cilën  është dënuar me  17 

(shtatëmbëdhjetë) vjet burgim, dhe për veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në 

posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KP 

të Kosovës, për të cilën i është shqiptuar dënimi me  4 (katër) vjet burgim, kurse në përputhje 

me nenin 71 par. 2 të KPP të Kosovës, i është shqiptuar dënimi unik në kohëzgjatje prej 19 

(nëntëmbëdhjetë) vjet burgimi,  në të cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga dt. 

07.08.2010 e tutje, ndërkaq për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm të 

parashikuar  nga neni 291 par. 1 të KP të Kosovës,  në pajtim me nenin 390 par. 3 të KPP të 

Kosovës, është liruar nga akuza. Në bazë të nenit 328 par. 5 të KP të Kosovës, nga i akuzuari 

janë konfiskuar armët dhe municioni - arma automatike AK-47, me numër serik 17077519, 

me 17 fishekë të kpar.7.62x39mm dhe mitralozi i tipit “PPSH”, me numër serik 3B-404 dhe 

56 të kpar.7.62 mm. Atij i është konfiskuar, në pajtim me nenin 60 par. 1 të KP të Kosovës, 

edhe automjeti “Opel Omega”, me targa 132-KS-788 si dhe  paratë në shumën prej 3.300,00 

euro.  

I akuzuari R.M., në mbështetje të nenit 390 par. 3 të KPP të Kosovës, është liruar nga akuza 

për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 291 par.1 të 

KP të Kosovës.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesë kanë paraqitur Prokurori, për shkak të të gjitha bazave 

ankimore dhe përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, për shkak të vendimit mbi 

dënimin.  

Gjykata e Apelit, pasi i vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë dhe të përfaqësuesit të 

palës së dëmtuar përkitazi me vendimin për dënimin, gjeti se dënimi që i është shqiptuar të 

akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë është i butë dhe, si i tillë, nuk është në përpjesëtim 



me përgjegjësinë penale të të akuzuarit dhe as me pasojën konkrete të veprës penale, gjë që 

me të drejtë pretendohet edhe në ankesë e përfaqësuesit të palës së dëmtuar. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin dhe 

matjes së tij, gjykata e shkallës së parë drejt i ka vlerësuar rrethanat që përmenden në 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e të cilat parashikohen në nenin 73 (i vjetri 64) të 

KP të Kosovës. Mirëpo me atë rast, pretendimet ankimore të përfaqësuesit të palës së 

dëmtuar që u përmendën më lart, kur kihet parasysh përgjegjësia penale, intensiteti dhe 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale,  sipas mendimit të kësaj gjykate, nuk janë 

vlerësuar në mënyrë të duhur. Kjo për faktin se vepra penale është kryer në rrethana 

veçanërisht të rënda, ngaqë është privuar nga jeta një person i cili nuk ka qenë në mënyrë 

direkete apo indirekte në konflikt me të akuzuarin, se privimi i tij nga jeta është bërë në 

shtëpinë e tij, duke qenë tërësisht i pambrojtur dhe, në këtë kontekst, gjykata e shkallës së 

parë nuk e ka vlerësuar faktin se veprat penale kundër jetës dhe trupit janë vepra që gëzojnë 

mbrojtjen më të lartë penalo-juridike në legjislacionin penal, se objekt i mbrojtjes është jeta e 

njeriut, si vlerë më e lartë e mbrojtjes penalo-juridike, se vepra penale nga ana e të akuzuarit 

është  kryer me qëllim lakmie, vepra këto që, për nga natyra e tyre, janë të rënda dh me 

rrezikshmëri të rritur shoqërore, ngase objekt i privimit nga jeta me para mund të jetë çdo 

qytetar tjetër. Prandaj, Gjykata e Apelit, duke i vlerësuar  këto rrethana të akuzuarit ia rriti 

dënimin në bazë të nenit 80 par. 2 nënpar. 2.1 të KP të Kosovës (neni 71 par. 2 nënpar. 1 i 

ligjit të vjetër), ndërkaq,  edhe pse i akuzuari është shpallur fajtor për dy vepra penale, ia 

shqiptoi vetëm një dënim me burgim sipas sistemit të absorbcionit, i cili është parashikuar në 

dispozitat e cekura më lart, duke e gjykuar  të akuzuarin për veprën për të cilën është shpallur 

fajtor me dënim burgimi afatgjatë prej 25 (njëzetepesë) vjetësh. 

Dënimi i këtillë i shqiptuar është në përpjesëtim të plotë me peshën e veprës së kryer penale 

dhe me vlerën e mbrojtur dhe i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale të të akuzuarit. Ky 

dënim pritet të ndikojë në parandalimin e kryerësin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen,  rehabilitimin e tij, dhe në përmbajtjen e  personave të tjerë nga kryerja e veprave 

penale të natyrës së këtillë, pra  me shqiptimin e një  dënimi të këtillë  pritet  arritja e 

preventivës individuale dhe të përgjithshme si dhe qëllimi i ndëshkimit i parashikuar në 

dispozitën e nenit 41 të KP të Kosovës. 

(GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, PAKR. nr. 18/13, datë 27.05.2013) 

 

PAKR.nr.5/13 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni  384 par. 

1 nënpar. 10 të KPP,  që kanë të bëjnë  me identitetin objektiv të akuzës  

 

Nga arsyetimi 



Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P. nr. 99/08,  datë 26.03.2012, i akuzuari I. L, 

është shpallur fajtor për veprën penale  vrasje e rëndë të parashikuara nga neni 147 par. 1 

nënpar. 9 të KPK dhe veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar  nga neni 328 par. 2 të KPK, për të cilat i 

janë shqiptuar dënimet veç e veç dhe pastaj është gjykuar me një dënim unik burgimi në 

kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë) vjetësh, në të cilin i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 09.02.2007 e tutje. I mituri A.G. është shpallur fajtor për veprën penale 

dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës penale të parashikuar  nga neni 305 par. 3 

lidhur me par. 1 të KPK,  veprën penale të vrasjes së rëndë të parashikuar nga neni 147 par. 1 

nënpar. 9 të KPK dhe veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar  nga neni 328 par. 2 të KPK, për të cilat 

është gjykuar  me burgim për të mitur në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat kanë ushtruar ankesa Prokuroria Publike  e Qarkut  në 

Prishtinë, për shkak të vendimit për dënim dhe mbrojtësi i të akuzuarit mbi të gjitha bazat 

ankimore.   

Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve ankimore, por 

edhe sipas detyrës zyrtare, në kuptim të nenit 394 par.1të KPPK, gjeti se ai përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 1.10 

të KPPK, që kanë të bëjnë me identitetin objektiv të akuzës. Në të vërtetë, gjykata e shkallës 

së parë të akuzuarin I.Ll. e ka shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes së rëndë të 

parashikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 9 dhe veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, 

në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve  të parashikuar  nga neni 328 par. 2 të 

KPK dhe, mbasi ia ka shqiptuar dënimet veç e veç për secilën vepër penale, e ka gjykuar me 

një dënim unik prej 18 (tetëmbëdhjetë) vjet burgimi. Me veprimet inkriminuese të të 

akuzuarit A.G. që  përshkruhen në  pikën I të dispozitivit të aktgjykimit, është privuar nga 

jeta i ndjeri B.B., por nuk përshkruhen veprat penale për të cilat i akuzuari është shpallur 

fajtor, madje edhe për veprën penale e cila nuk është objekt i akuzës. Gjykata detyrimisht 

është e lidhur vetëm për përshkrimin faktik të çështjes penale, por  jo edhe për cilësimin 

ligjor të veprave penale të përshkruara në objektin akuzues. Në këtë drejtim, gjykata e 

shkallës së parë ka vepruar jashtë kufijve të përshkrimit faktik të veprës penale, kështu që 

aktgjykimi i ankimuar është i paqartë dhe kontradiktor në vetvete dhe me arsyet e paraqitura. 

Pra, në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë të akuzuarin I.Ll. e ka shpallur fajtor për 

veprën penale të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK,  e cila nuk ka qenë objekt i akuzës. 

Duke u nisur nga fakti se gjykata nuk është e lidhur për kualifikimin ligjor të veprave penale 

(neni 360 par .2  i KPPK), në këtë drejtim aktgjykimi i ankimuar është marrë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara  nga neni 360 par. 1 të KPPK, 

ngase gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e saj ka tejkaluar akuzën, të cilën gjë gjykata 

e shkallës së dytë e vëren detyrimisht. Në këtë mënyrë,  aktgjykimi i ankimuar përmban  

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara  nga neni 384 par. 1 

nënpar. 1.10 të KPPK. 

(GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, PAKR. nr. 5/13, datë 21.03.2013) 



 

PAKR. nr. 203/13 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga  neni  384 

par. 1 nënpar. 1.12 të KPP, kur pranimi i fajësisë nuk mbështet në faktet e çështjes, në 

bazë të të cilave është ngritur aktakuza (neni 248 i KPP) 

Nga arsyetimi 

Gjykata e Qarkut Prishtinë, me aktgjykimin P. nr. 523/2012 të datës 19.10.2012,  të akuzuarit 

E.X. dhe B.L. i ka shpallur fajtorë për bashkëkryerje të veprës penale vjedhje e rëndë të 

parashikuar nga neni 253 par. 3 lidhur me par. 1 dhe nenin 23 të KPK, ndërsa të akuzuarin 

E.Xh. edhe për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar nga neni 229 par. 1 të 

KPK dhe veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK, kurse të akuzuarit V.K. e 

Xh.S. për veprën penale pranimi i mallrave të vjedhura të parashikuar  nga neni 327 par. 2 

lidhur me par. 1 dhe nenin 23 të KPK dhe të akuzuarin R.L. për veprën penale dhënia e 

ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale të parashikuar nga neni 305 par. 1 të KPK. 

Për veprat e përmendura të akuzuarit janë gjykuar si më poshtë: i akuzuari E.Xh., pasi më 

parë i është caktuar dënimin me 3(tre) vjet burgim - për veprën e parë penale, dënimi me 

burgim  1 (një) vit burgim dhe dënimi me gjobë prej 450 (katërqind e pesëdhjetë) euro - për 

veprën e dytë penale dhe dënimi me 6 (gjashtë) muaj burgim - për veprën e tretë penale, me 

zbatimin e dispozitave të nenit 71 të KPK, i është shqiptuar dënimin unik me burgim prej 4 

(katër) vjetësh dhe dënimi me gjobë prej 450 (katërqind e pesëdhjetë) euro, në të cilin dënim i 

llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga dt.15.03.2012, e tutje; i akuzuari B.L. me 3 (tri) 

vjet burgim, në të cilën i llogaritet  koha e kaluar në paraburgim prej dt. 15.03.2012 e tutje; i 

akuzuari R.L,  me   3 (tre) muaj burgim; i akuzuari V.K.  me gjobë prej 450 (katërqind e 

pesëdhjetë)  euro dhe i akuzuari Xh.S. me gjobë prej 200 euro, dënime këto të cilat do të 

ekzekutohen pasi aktgjykimi të ketë marrë formë të prerë, kurse gjobat janë obliguar t’i 

paguajnë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, kurse në rast mospagese 

ajo do t’u zëvendësohet me burgim, duke ia  llogaritur për çdo 15 euro nga një  ditë burgim.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur Prokuroria Themelore-Departamenti për 

Krime të Rënda  Prishtinë, për shkak të  vendimit mbi dënimin dhe mbrojtësi i të akuzuarit, 

mbi të gjitha bazat ankimore.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit qëndrojnë pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, por, duke vepruar edhe sipas detyrës zyrtare, 

aktgjykimi i ankimuar duhet anuluar, ngase përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurë penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 12 të KPPK, sepse i mungojnë 

arsyet për faktet vendimtare, ndërsa ato arsye që janë dhënë përkitazi me pranimin e fajësisë, 

janë në kundërshtim të plotë me shkresat e lëndës, shkelje këto që janë rezultat i 

mosrespektimit të dispozitave procedurale për pranimin e fajësisë, të kjo gjykatë është e 

detyruar t’i shqyrtojë edhe sipas detyrës zyrtare në përputhje me nenin 394 të KPPRK. 



Nga shkresat e lëndës, konkretisht nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor rezulton se të 

akuzuarit kanë pranuar fajësinë për veprat penale  që u ngarkohen  me aktakuzë, për çka 

gjykata e shkallës së parë, menjëherë pas deklarimit të të akuzuarve, të cilët kanë pranuar 

fajësinë, pa vendosur me aktvendim për pranimin e fajësisë në përputhje me dispozitat e nenit 

315 të KPPK, ka kaluar në fjalën përfundimtare të palëve dhe i ka shqiptuar dënimet si në 

dispozitiv të aktgjykimit. Sipas dispozitave të nenit 315 par. 1 të KPPK, kur i akuzuari pranon 

fajësinë, gjykata së pari  përcakton nëse i akuzuari e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, nëse pranimi bëhet vullnetarisht pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij 

dhe nëse nuk ekziston asnjëra nga rrethanat e parashikuara nga neni 316 par. 1 nënpar. 3 të 

KPPK dhe pastaj konform par. 4 të nenit 315 të KPPK, nëse  bindet se janë vërtetuar faktet 

nga par. 1 i nenit 315 të KPPK, gjykata merr aktvendim me të cilin e aprovon pranimin e 

fajësisë nga të akuzuarit dhe pastaj vepron sipas nenit 316 të KPPK.  

Në rastin konkret rezulton se gjykata e shkallës së parë nuk i ka respektuar dispozitat 

procedurale për pranimin e fajësisë, ngase, menjëherë pas deklarimit të të akuzuarve se 

pranojnë fajësinë për veprat penale që u ngarkohen me aktakuzë, ka kaluar në fjalën 

përfundimtare dhe ua ka shqiptuar dënimet, ndërsa në arsyetim të aktgjykimit, në faqen 10, 

kryeradha dy, konstaton se “gjykata me vëmendje vlerësoi fjalën përfundimtare të prokurorit 

të çështjes, fjalën e të dëmtuarit, mbrojtësve të të akuzuarve, si dhe ajo e të akuzuarve, e po 

ashtu iu kushtoi rëndësi edhe fakteve tjera, që gjendeshin në shkresat e lëndës, si dhe vetë 

pranimit të fajësisë nga të akuzuarit, ku gjeti se në veprimet e të akuzuarve ekzistojnë të 

gjitha elementet e veprës penale, me të cilat janë akuzuar, si dhe vërtetoi gjendjen faktike të 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, prandaj, gjykata edhe i shpalli fajtor të njëjtit 

pasi më parë gjeti se penalisht ishin përgjegjës”. Një  arsyetim i këtillë është në kundërshtim 

të plotë me shkresat e lëndës - procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor, ngase gjykata nuk ka 

vepruar konform dispozitave të neni 359 par. 2 të KPPK, pra nuk ka  vendosur për aprovimin 

apo mosaprovimin e pranimit të fajësisë. Po ashtu, aktgjykimi i ankimuar është në 

kundërshtim me shkresat e tjera në lëndë, ngase, sipas dispozitave të nenit 315 par. 1 nënpar. 

4 të KPPK, para se të vendoset për aprovimin e fajësisë, gjykata detyrohet së pari të 

konstatojë se nuk ekziston asnjëra nga rrethanat e parashikuara nga neni 316 par. 1 nënpar. 1-

3 të KPPK, ndërkaq në rastin konkret, siç del nga shkresat e lëndës, ekzistojnë rrethana që 

nuk janë vërtetuar përkitazi me përjashtimin e përgjegjësisë penale. Prandaj, gjykata e 

shkallës së parë nuk ka pasur të drejtë të vendosë për aprovimin e fajësisë, pa vërtetimin e 

rrethanave përkitazi me përgjegjësinë penale të të akuzuarit NN, lidhur me të cilin, siç del 

nga  shkresat e lëndës,  mbrojtësi i tij, qysh në seancën e konfirmimit të aktakuzës, ka 

propozuar që, për shkak të gjendjes jo të mirë mendore të tij si pasojë e përdorimit të mjeteve 

narkotike, të bëhet ekspertiza psikiatrike me qëllim të konstatimit të kësaj aftësie, përkatësisht 

përgjegjësisë penale të tij, ndërsa përkitazi me këtë gjykata e shkallës së parë nuk ka 

vendosur fare, edhe pse  në shkresat e lëndës ekziston urdhëresa e gjyqtarit të procedurës 

paraprake, GJPP. nr. 104/2012, datë 02.04.2012, për ekspertizë psikiatrike ndaj të akuzuarit 

NN, ndërsa në shkresat e lëndës ekspertiza në fjalë nuk ndodhet fare; pra,  gjykata e shkallës 

së parë nuk ka vendosur përkitazi me aftësitë mendore të këtij të akuzuari, çka do të thotë se 

ajo nuk ka pasur të drejtë të vendosë për aprovimin e fajësisë, pa u vërtetuar rrethanat në 



fjalë, përkatësisht ajo ka vendosur në kundërshtim me shkresat e lëndës,  pra pa u plotësuar 

kushtet për pranim fajësie.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 203/13,datë  27.09.2013) 

 

 

PAKR. nr. 148/14 

Ricilësimi juridik i veprës penale.- Kur vepra penale e grabitjes kryhet me përdorim të 

armës, atëherë grabitja e konsumon veprën penale të përdorimit të armës apo mjetit të 

rrezikshëm të parashikuar nga neni 375 par. 2 të KPK, domethënë  nuk  mund të ketë 

edhe grabitje edhe përdorim të armës, por, në këtë situatë, plotësohen elementet e 

veprës penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të 

paautorizuar të armëve të parashikuar  nga neni 374 par. 1 të KPK. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti për Krime të Rënda Prishtinë, P.nr. 

1067/2013 të datës 17.01.2014, të akuzuarit A.H. dhe M.H.  janë shpallur fajtorë për 

bashkëkryerje të veprës penale grabitje të parashikuar nga neni 329 par. 3, lidhur me nenin 31 

të KPK dhe secili  veç e veç  për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm të 

parashikuar nga  neni 375 par. 2 të KPK,  për të cilat janë gjykuar: i akuzuari A.H., për 

veprën e parë,  me 4 (katër) vjet burgim dhe me gjobë prej 1.000 €, kurse për veprën e dytë 

me gjobë  prej 500 € dhe i akuzuari M.H. për veprën e parë me  3 (tri) vjet e 6 (gjashtë) muaj 

burgim dhe me gjobë 1.000€, ndërsa për veprën e dytë me gjobë prej 300€, duke iu llogaritur 

në dënimin me burgim koha e kaluar në paraburgim nga data 22.09.2013  gjer më datën 

17.01.2014. Të akuzuarit janë obliguar që dënimet me gjobë t’i paguajnë në afat prej 15 

ditësh mbasi aktgjykimi të ketë marrë formë të prerë, përndryshe, nëse refuzojnë t’i paguajnë  

gjobat e shqiptuara, atëherë dënimi me gjobë do t’u zëvendësohet me burgim, ashtu që  për 

çdo 20 € do t’u llogaritet nga një ditë burgim. Të akuzuarit janë obliguar t’i paguajnë 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, kurse në emër të 

paushallit gjyqësor, secili veç e veç, shumën prej nga 100 €, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh, pasi aktgjykimi të ketë marrë formë të prerë. Të akuzuarit A.H. i janë konfiskuar një 

revole e tipit “Foriza Carl Walther armsberg” kalibërt 9 mm, një karikator, një bankënotë ne 

shumën prej 100 euro, 5 bankënota nga 50 €, 9 bankënota nga 20 €, 3 kartela mbushëse “vala 

900” në vlerë prej nga 5 € dhe 10 kartela në vlerë prej nga 3 €, ndërsa të akuzuarit M.H. një 

“peper spre-protex” dhe një pjesë e arkës për të holla me kupon fiskal.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur prokurori dhe mbrojtësit e të akuzuarve, që të 

gjithë për shkak të vendimit mbi dënimin.  

Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, gjeti se gabimisht është zbatuar ligji 

penal në kuptim të cilësimit juridik të veprës penale, kur të akuzuarit janë shpallur fajtorë, 

secili veç e veç, për veprën penale përdorimi i armës apo i mjetit të rrezikshëm të parashikuar 

nga neni 375 par. 2 të KPK.  



 

Në rastin konkret, duke pasur parasysh se të akuzuarit A.H. dhe M.H. janë shpallur fajtorë për 

bashkëkryerje të veprës penale  grabitje të parashikuar nga neni 329 par. 3, lidhur me nenin 

31 të KPK dhe, në kuadër të figurës së veprës penale të grabitjes, janë përfshirë edhe 

veprimet inkriminuese të të akuzuarve në drejtim të frikësimit dhe kërcënimit me armë, që i 

kanë ndërmarrë ndaj të dëmtuarve dhe të cilat përbëjnë elemente të veprës penale të grabitjes, 

atëherë rezulton se gjykata e shkallës së parë në këto veprime inkriminuese të përshkruara  në 

pikën I si bashkëkryerje të veprës penale të grabitjes i ka përfshirë edhe  elementet e veprës 

penale të përshkruara në pikën II - përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm të parashikuar 

nga neni 375 par. 2 të KPK, për çka Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas detyrës zyrtare 

përkitazi me këtë vepër penale, e bëri ricilësimin juridik  të saj në vepër penale mbajtja në 

pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve të parashikuar  nga neni 374 

par. 1 të KPK, ngase veprimet inkriminuese të të akuzuarve, që kanë të bëjnë me posedimin e 

paautorizuar të armëve, përbëjnë elemente të veprës penale të parashikuar nga neni 374 par. 1 

të KPK, kurse veprimet inkriminuese përkitazi me kërcënimet dhe frikësimin e të dëmtuarve 

me armë përbëjnë elemente të veprës penale të grabitjes. 

 

Po ashtu,  kjo Gjykatë, gjithmonë sipas detyrës zyrtare, e bëri edhe ricilësimin  e veprës 

penale grabitje të parashikuar nga neni 329 par. 3, lidhur me nenin 31 të KPK, ngase 

elementet bazë të veprës penale  të grabitjes janë  përfshirë në paragrafin 1 të nenit 329, 

ndërsa në paragrafin 3 të këtij neni janë  përfshirë elementet cilësues të veprës penale, 

domehënë kur vepra penale kryhet në njërën nga format me të rënda, siç ka ndodhur në këtë 

çështje penalo-juridike, domethënë me përdorimin e armës, prandaj Gjykata e Apelit e bëri 

ricilësimin e veprës penale grabitje me bashkëkryerje të parashikuar nga neni 329 par. 3, 

lidhur me par. 1 dhe nenin 31 të KPK.  

 

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 148/14, datë 25.11.2014) 

 

 

PAKR. 100/2015 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 

1 nënpar. 1.12, lidhur me nenin 370 par. 6 dhe 7 të KPP, kur gjykata e shkallës së parë 

nuk ka paraqitur qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i 

konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara si dhe nuk ka vlerësuar dhe paraqitur në 

mënyrë të veçantë saktësinë e provave kundërthënëse, sidomos me rastin e vërtetimit të 

ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarit.  

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë i akuzuari është shpallur fajtor për veprën 

penale të dhunimit të parashikuar nga neni 230 par. 1 nënpar.3.2 të KPRK, për të cilpn është 

gjykuar me  3 (tre) vjet burgim, në të cilin do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

nga data 20.02.2014  deri më datë 24.10.2014. 

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve 

ankimore të mbrojtësve të akuzuarit, përfaqësuesit të autorizuar të së dëmtuarës  dhe sipas 



detyrës zyrtare, anuloi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe çështjen ia ktheu 

gjykatës së shkallës së parë për rigjykim dhe rivendosje. 

Gjykata e shkallës së parë i ka përshkruar në aktgjykimin e vet deklaratat e të dëmtuarës, të të 

akuzuarit dhe të dëshmitarëve si dhe ka administruar si provë ekspertizën mjekoligjore, 

raportet mjekësore, por ato, edhe pse është munduar t’i arsyetojë, sipas Gjykatës së Apelit, 

nuk ka arritur të paraqesë qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i 

konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara, si dhe nuk ka vlerësuar dhe paraqitur në mënyrë 

të veçantë saktësinë e provave kundërthënëse, sidomos me rastin e vërtetimit të ekzistimit të 

veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarit. Po ashtu, ajo nuk ka bërë një arsyetim 

të duhur se përse disa fakteve ua ka falur besimin e disave jo. Këto që u thanë më lart kanë të 

bëjnë kryesisht me dëshminë e dëshmitarëve, kur gjykata e shkallës së parë thekson se 

,,dëshmisë së të dëmtuarës ia fali besimin, meqenëse deklarata e saj ka mbështetje në 

dëshminë e dëshmitarëve A.I dhe A.H.’’ por pa dhënë sqarime se çka ka vërtetuar lidhur me 

këto dëshmi, kur nga përmbajtja e dëshmive të tyre rezulton një gjendje krejtësisht tjetër nga 

ajo që ka interpretuar gjykata e shkallës së parë, pasi që dëshmitarët në asnjë rast nuk kanë 

deklaruar se e dëmtuara ka qenë e dhunuar apo e rrahuar nga i akuzuari, prandaj në këtë rast 

nuk mund të ketë përputhje dëshmish, sidomos kur e akuzuara edhe për dëshmitarin A. thotë 

se edhe ai ka kryer marrëdhënie seksuale me të (faqja 7, rreshti 10 dhe 11). Një situatë e tillë 

vërtetohet edhe me ekspertizën mjekoligjore për natyrën e lëndimeve trupore dhe me 

ekzaminimin gjinekologjik, të cilat jo vetëm që janë bërë  dy javë pas  ngjarjes kritike, por 

analiza e saj kjo Gjykatë nuk ka arritur të kuptojë se çka ka vërtetuar gjykata e shkallës së 

parë  që ndërlidhet me veprimet inkriminuese të të akuzuarit. Gjykata e shkallës së parë 

lidhur me këtë ekspertizë fare nuk është munduar të bëjë të paktën  një analizë të saj dhe ta 

arsyetojë atë, por është mjaftuar me përshkrimin e konstatimit të ekspertit mjekoligjor, 

prandaj, si e tillë, nuk mund të themi se është në përputhje të plotë edhe me provat e tjera, 

sidomos kur mungon një analizë të thuktë dhe përmbajtjesore të gjykatës së shkallës së parë. 

Edhe deklarata e të dëmtuarës është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale të parashikuara  nga neni 384 par. 1 pika 1.12,  lidhur me nenin 370 par. 6 dhe 7 të 

KPP, pa u bërë arsyetimi i saj, përkatësisht duke i potencuar vetëm provat me të cilat  

përputhet ajo, por pa asnjë analizë dhe arsyetim konkret, duke mos dhënë arsye të qarta se 

përse ia ka falur besimin apo përse deklaratën e saj e vlerësoi si kredibile, pa e ndërlidhur  me 

provat e tjera të administruara në shqyrtimin kryesor. Gjykata e shkallës së parë gjatë tentimit 

të arsyetimit të provave bën ndërlidhjen e  deklaratave të dëshmitarëve  E.E. dhe L.J. me 

ngjarjen që ka ndodhur, edhe pse, në fakt, dëshmitë e tyre fare nuk kanë lidhje të 

drejtpërdrejtë me rastin dhe nuk vërtetojnë veprën penale të dhunimit, kurse gjykata vazhdon 

pastaj me përshkrimin e ngjarjes që ka ndodhur. Në të vërtetë,  nga dëshmitë e këtyre 

dëshmitarëve vetëm mund të konkludohet ardhja e të dëmtuarës tek dëshmitari E. dhe kërkesa 

e saj për ta dërguar ne fshatin Partesh si dhe arritja e dëshmitarit L. në vendin ku ndodhej e 

dëmtuara me dëshmitarin E., pas thirrjes së këtij të fundit me telefon, por jo edhe  dhunimi i 

saj, kështu që gjykata e konstaton ekzistimin e kësaj vepre vetëm në mbështetje të deklaratës 

së të dëmtuarës. Po ashtu, edhe konstatimi i gjykatës së shkallës së parë sa u përket 

mesazheve telefonike mes të dëmtuarës dhe të akuzuarit është kontradiktor dhe i paqartë. Kjo 

për faktin se gjykata e shtjellon si provë dhe konstaton lidhjen e dashurisë  mes tyre, duke 

konkluduar se takimi nuk ishte i rastësishëm, por i planifikuar dhe i dakorduar  mes tyre dhe 

se qëllimi i takimit nuk ishte vetëm dhënia e ca tabletave nga i akuzuari, mirëpo me atë rast 

gjykata nuk e bën analizën e përmbajtjes së këtyre sms-ve  dhe nuk vërteton se cili ishte 

qëllimi i këtij takimi. 

     



(GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, PAKR. nr. 100/2015, datë 28.04.2015)  

         

PAKR. nr. 600/14 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 

1 nënpar. 1.10 dhe 1.12 të KPP, kur gjykata e shkallës së parë e shpall të akuzuarin 

fajtor për veprën penale vrasje në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme, parashikuar nga 

neni 146  lidhur me nenin 8 par. 4 të KPRK, pa i përshkruar në dispozitiv të 

aktgjykimit elementet e kësaj vepre penale si dhe ka bërë tejkalimin e akuzës (për 

veprën penale te armëmbajtjes pa leje) neni 328 par.2 te KPK. 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore – Departamenti për Krime të Rënda Gjakovë, me aktgjykimin PKR. nr. 

275/2012 të datës 09.06.2014,  e ka shpallur fajtor të akuzuarin I. K. për  veprën penale të 

vrasjes në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme, të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 8 

par. 4 të KPK, dhe veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim dhe në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve, të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK, ndërsa  të 

akuzuarin H.K. e ka shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në 

posedim dhe në shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 328 par. 1 të 

KPK, kështu që, pasi të akuzuarit I.K. ia caktoi  dënimin  me 7 (shtatë) vjet burgim për 

veprën e parë, kurse  për veprën e dytë penale me 1 (një) vit burgim, me zbatimin e 

dispozitave për shqiptimin e dënimit për veprat penale në bashkim, në përputhje me  

dispozitat e nenit 80 të KPK, e gjykoi me dënim unik burgimi  prej 7 (shtatë) vjet e 6 

(gjashtë) muaj, në të cilin i  llogaritet  kohën e  kaluar në paraburgim nga dt. 24.04.2012 e 

tutje, kurse të akuzuarin H.K. e gjykoi me 1 (një) vit burgim, në të cilin i llogaritet koha e 

kaluar në paraburgim nga dt. 24.04.2012 gjerë më dt. 07.06.2014, çka do të thotë se ai e ka 

vuajtur dënimin e shqiptuar me burgim. 

Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur përfaqësuesi i palës së dëmtuar, për shkak 

vendimit për dënimin dhe mbrojtësi i të akuzuarit mbi të gjitha bazat ankimore.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrojnë pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, ndërkaq, duke vepruar edhe sipas detyrës 

zyrtare, aktgjykimi i ankimuar përkitazi me të akuzuarin I.K. duhet anuluar, ngase ai, përveç 

që përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurë penale të parashikuara nga neni 384 

par. 1 nënpar. 12, lidhur me nenin 370 par. 4 e 7 të KPPK, me të është bërë edhe tejkalimi i 

akuzës, gjë që  paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale edhe  nga 

paragrafi 1 nënpar. 10 të nenit 384 të KPPK. 

Në këtë çështje penalo-juridike, në rastin konkret, siç del nga shkresat e lëndës, me aktakuzë, 

përkatësisht me ricilësimin e bërë nga prokurori në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i akuzuari 

është akuzuar për veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 374 par. 1 të KPRK, ndërsa 

gjykata e shkallës së parë e ka bërë ricilësimin e kësaj vepre në vepër penale të parashikuar 

nga neni 328 par. 2 të KPK dhe  në këtë mënyrë ka tejkaluar akuzën, duke  shpallur  të 

akuzuarin fajtor për veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPRK, dispozitë 

ligjore kjo më e rëndë sesa dispozita  për të cilën ka qenë i akuzuar, gjë që paraqet shkelje 



esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga neni 384 par. 1 nënpar. 10 të 

KPK. Po ashtu, një shkelje tjetër esenciale të dispozitave të procedurës penale gjykata e 

shkalles së parë e ka bërë edhe përkitazi me veprën penale të vrasjes, ngase me aktakuzë të 

prokurorisë i akuzuari  ka qenë i akuzuar për veprën penale të vrasjes të parashikuar nga neni 

146 të KPK, ndërsa gjykata e shkallës së parë e ka bërë ricilësimin e saj, duke shpallur kështu 

të akuzuarin fajtor për veprën penale të vrasjes në tejkalim të mbrojtjes së nevojshëm të 

parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 8 par. 4 të KPK, ndonëse përshkrimi në dispozitiv 

të aktgjykimit të ankimuar ka mbetur pothuajse i njëjtë me atë që ka qenë i përshkruar në 

aktakuzë për vepër penale të vrasjes, që do të thotë se figura e veprës penale, e cila përmban 

veprimet inkriminuse të të akuzuarit, nuk përputhet me emërtimin ligjor të veprës, për të cilën 

i akuzuari është shpallur fajtor, gjë që paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale të parashikuar nga neni 384 par. 1 nënpar. 12, lidhur me dispozitat e nenit 365 par. 1 

nënpar. 1 e 2 të KPPK. 

Pra, në rastin konkret dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar përkitazi me veprën penale të 

vrasjes në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme të parashikuar nga neni 146, lidhur me neni 8 

par. 4 të KPK, është i paqartë, konfuz dhe i pakuptueshëm në pikëpamje të paraqitjes së 

përmbajtjes së veprimeve inkriminuse të të akuzuarit, ngase  nuk i përmban të gjitha faktet 

vendimtare nga të cilat do të varej zbatimi i dispozitave të nenit 8 paragrafi 4 të KPK. 

Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar nuk pasqyron përmbajtjen e veprimeve të të dëmtuarit 

(tani të ndjerë) në drejtim të sulmit të atëçastshëm, real e të kundërligjshëm të  tij dhe, po 

ashtu, nuk pasqyron përmbajtjen e veprimeve të të akuzuarit në drejtim të mbrojtjes së 

domosdoshme, në mënyrë që gjatë zmbrapsjes së sulmit të atëçastshëm, real dhe të 

kundërligjshëm të bëjë tejkalimin  e kufijve të mbrojtjes së nevojshme. 

Në rastin konkret, kur gjykata gjen se vepra penale e vrasjes është kryer në tejkalim të 

mbrojtjes së nevojshme, në dispozitiv të aktgjykimit patjetër duhet të theksohen edhe 

veprimet e të ndjerit, që do të pasqyronin sulmin e atëçastshëm, real dhe të kundërligjshëm 

ndaj  kryerësit si dhe  mbrojtjen e domosdoshme të të akuzuarit që atë sulm ta zmbrapsë nga 

vetja apo personi tjetër dhe pastaj  edhe  veprimet që përbëjnë tejkalim të mbrojtjes së 

nevojshme nga i akuzuari. 

Në rastin konkret,  në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar nuk është bërë fare përshkrimi i 

sulmit të të ndjerit, zmbrapsja e sulmit nga i akuzuari  dhe as tejkalimi i mbrojtjes së 

nevojshme nga i akuzuari, ashtu siç është paraqitur në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar. 

Pra, mungesa e fakteve të theksuara më lart  në dispozitivin e aktgjykimit, sipas vlerësimit së 

Gjykatës së Apelit, ka bërë që ai të jetë i paqartë dhe i pakuptimtë, sepse në mungesë të 

këtyre fakteve nuk mund   të aplikohen dispozitat e nenit 8 par. 4 të KPK, në bazë të të cilave 

i akuzuari është shpallur fajtor për vepër penale të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 

8 par. 4 të KPK. 

Kështu, në hyrje të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar konstatohet: “Më datën 

24.04.2012, me dashje privon nga jeta të dëmtuarin F.B...”, që do të thotë se, sipas veprimeve 

inkriminuese të përshkruara në dispozitiv të të akuzuarit,  ky i ka ndërmarrë me dashje 

veprimet e vrasjes ndaj të dëmtuarit, veprime këto  që paraqesin elemente të veprës penale të 

vrasjes. Pastaj, në vijim të dispozitivit konstatohet:  “e ka goditur të akuzuarin I.K. nga 

mbrapa, i cili nga goditja bije mbi haub, me qrast nga brezi i bije pistoleta në tokë, e merr 

pistoletën, ...., e pasi që F.B, e ndalë automjetin e vet del nga automjeti dhe niset në drejtim të 

të akuzuarit I.K, por edhe i njëjti niset në drejtim të dëmtuarit F, gjuan disa herë me armë 

zjarri ..., duke i shkaktuar 5 (pesë) plagë trupore...”,  veprime këto, pra, që i akuzuari i 

ndërmerr në drejtim  të privimit nga jeta  të tani të ndjerit F.B, por askund nuk rezulton që i 



akuzuari t’i ketë ndërmarrë ato me qëllim të zmbrapsjes së sulmit, ngase, siç rezulton nga 

përmbajtja e dispozitivit, i dëmtuari - tani i ndjerë,  e ndalon automjetin dhe niset në drejtim 

të të akuzuarit dhe kur i akuzuari  fillon, po ashtu, të shkojë në drejtim të të dëmtuarit, shtie 

me armën e tij  5 herë radhazi. Sikurse shihet, këtu   mungon përshkrimi faktik i rrethanave 

në bazë  të të cilave do të mund të konkludohej se i dëmtuari po e sulmonte të akuzuarin, i cili 

pastaj do të ndërmerrte veprime të domosdoshme për  zmbrapsjen e sulmit të atëçastshëm, 

real dhe të kundërligjshëm, kur, natyrisht, do të bëhej fjalë edhe për tejkalim të mbrojtjes së 

nevojshme.  

Prandaj, pasi aktgjykimi i ankimuar nuk është përpiluar konform dispozitave të nenit 370 par. 

4 dhe 7, lidhur me dispozitat e nenit 365 par. 1 nënpar. 1 të KPPK,  rezulton se ai përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të parashikuara nga neni 384 par. 1 

nënpar. 12 të KPPK, shkelje këto që çuan në anulimin e aktgjykimit dhe kthimin e kësaj 

çështjeje penalo-juridike për rigjykim dhe rivendosje.  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 600/14, datë 09.01.2015) 

 

PAKR. 531/2014 

Shkelja thelbësore e dispozitave të procedurës penale, kur dispozitivi nuk i përmban 

elementet e veprës penale dhe është në kundërshtim me arsyetimin – neni 384 par. 1 

nënpar. 1 pika 12 të Kodit të Procedurës Penale (KPP)  

Sipas dispozitës së nenit 365 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP, gjykata në aktgjykimin me të 

cilin të akuzuarin e shpall fajtor, shënon veprën penale për të cilën shpallet fajtor,  së 

bashku me faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale, si dhe faktet dhe 

rrethanat nga të cilat  varet zbatimi i dispozitës përkatëse të Kodit Penal.  

Mungesa në dispozitiv të aktgjykimit e fakteve dhe rrethanave që përbëjnë figurën e 

veprës penale dhe kur ato paraqiten në kundërshtim me arsyetimin, paraqet shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga neni 384 par. 1 nënpar. 

1.12 të KPP. 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Prishtinës, me aktgjykimin PKR. nr. 1093/2013, datë 18.07.2014,  e ka 

shpallur fajtor të akuzuarin Z.Ll. për veprën penale vrasje e rëndë, parashikuar nga neni 147 

par. 1 pika 1.1.3 e 1.8 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), për të cilën e ka 

gjykuar me 18 (tetëmbëdhjetë) vjet burgim, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 30.07.2013 e tutje.  

Gjykata e shkallës së parë ka theksuar në dispozitivin e aktgjykimit se “me dashje dhe për 

motive të ulëta e ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij, tani të ndjerën SH.LL., në atë 

mënyrë që më 30.07.2013 rreth orës 8.30., në shtëpinë e tij në fshatin Surgash, derisa tani e 

ndjera ishte duke fjetur në dhomën e gjumit, i pandehuri hyn në dhomë dhe me një çekan të 



hekurt e godet dy herë në kokë, me ç’rast i shkakton lëndime të rënda trupore, për çka 

dërgohet në QKUK në gjendje të rëndë kome, derisa me 07.08.2013 ndërron jetë”.  

Nga një përshkrim i tillë i veprimeve inkriminuese në dispozitiv të aktgjykimit nuk rezulton 

se cili ishte motivi i ulët që e shtyri të akuzuarin ta kryejë këtë vepër penale, ndërsa në 

arsyetim, kur pasqyrohen faktet vendimtare – rrethanat rënduese dhe lehtësuese, gjykata ia 

merr të akuzuarit si rrethanë rënduese faktin se vepra penale është kryer për motiv të ulët – 

xhelozi. Pastaj, edhe pse nuk janë administruar provat në këtë çështje, ngase i akuzuari e ka 

pranuar fajësinë, ndonëse nga akuza dhe provat në bazë të cilave është ngritur ajo nuk 

rezulton që viktimës, me rastin e goditjes me çekan nga i akuzuari, t’i jenë shkaktuar dhimbje 

fizike që tejkalojnë dhimbjet e zakonshme, gjykata ia merr si rrethanë rënduese këtë fakt, 

edhe pse ka të bëjë me një element tjetër kualifikues  të vrasjes – mizorinë, për të cilën as që 

e ngarkon akuza. Kjo rrethanë duhet vërtetuar nëpërmjet ekspertit mjekësor, por ajo nuk 

mund të trajtohet si rrethanë rënduese në rastin kur është element cilësues i veprës penale, 

ashtu siç nuk mund të trajtohet si rrethanë rënduese as xhelozia, si motiv i ulët. Në të vërtetë, 

me rastin e matjes së dënimit, rrethanat e natyrës objektive dhe subjektive, të cilat janë 

elemente konstituive të figurës së veprës penale, nuk mund të merren parasysh si rrethana 

lehtësuese apo rënduese, ngase, sipas këtyre rrethanave, ligjvënësi i ka përcaktuar veprat 

penale  si të rënda apo të priveligjuara dhe, varësisht prej tyre, është parashikuar lloji edhe 

masa e dënimit.  

 Këto kundërthënie mes të dispozitivit të aktgjykimit dhe arsyetimit të tij përkitazi me 

elementin kualifikues - motivin e ulët, paraqesin shkelje esenciale të natyrës absolute të 

parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar.1.12 të KPP dhe ato nuk mund të mënjanohen, 

prandaj aktgjykimi duhet anuluar për shkak të tyre, ngase e bëjnë të papërshtatshëm atë për 

vlerësim të mëtejmë.  

 

 

 

PAKR. nr. 476/2013 

Kur gjykata të akuzuarit A.H. e S.F. i ka liruar nga akuza për veprën penale 

intoksikimi i personit tjetër me narkotik ose substancë psikotropike të parashikuar nga 

neni 276, lidhur me nenin 31 të KPRK, me arsyetimin se vepra penale është kryer në 

vitin 2012, në kohën kur ka qenë në fuqi Kodi Penal, i cili nuk e ka parashikuar një 

vepër të tillë, ajo ka shkelur Kodin Penal, ngase kjo vepër parashikohej me Kodin e 

vjetër Penal. Ndërkaq, kur të akuzuarit i ka shpallur fajtorë për veprën e vazhduar 

penale blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e pautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar nga neni 229 par. 2 të KPK, 

ajo ka shkelur Ligjin Penal në dëm të akuzuarve.  

 



Nga arsyetimi 

Me aktakuzën e prokurorit të Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, PPI. nr. 19/2013, datë 

14.03.2013, të akuzuarit A.H. dhe S.F. janë akuzuar për veprën penale intoksikimi i personit 

tjetër me narkotikë ose substanca prikotropike, të parashikuar nga neni 276 lidhur me nenin 

31 të KPRK dhe veprën penale në vazhdim blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike, të parashikuar  nga 

neni 273 par. 2, lidhur me nenet 31, 32 e 81 të KPRK. I akuzuari G.M. është shpallur fajtor 

për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotropike, të parashikuar nga neni 273 par. 2 të KPRK, kurse 

i akuzuarin M.K. për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike, të parashikuar nga neni 273 par. 2, 

lidhur me nenin 1 e 81 të KPRK.  

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, Gjykata Themelore Mitrovicë, me aktgjykimin 

P.nr.482/2013 datë 18.10.2013, të akuzuarit A.M. e S.F., në përputhje me dispozitën e nenit 

364 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP, i liroi nga akuza për veprat penale intoksikimi i personit tjetër 

me narkotikë ose substanca psikotropike të parashikuar nga neni 276 lidhur me nenin 31 të 

KPRK, dhe blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotropike, të parashikuar nga neni 229 par. 2 lidhur me nenin 

26 të KPRK, ndërsa  i shpalli fajtorë për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja ose 

shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar 

nga neni 229 par. 2 të KPK.  Ndërkaq, i akuzuari G.M. u shpall fajtor për veprën penale 

blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 

substancave psikotropike të parashikuar nga neni 229 par. 2 të KPK, kurse i akuzuari M.K. 

për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e paautorizuar e narkotikëve të 

rrezikshëm dhe substancave psikotropike, të parashikuar nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 

81 të KPRK dhe për këto vepra  i gjykoi: të akuzuarit A.M., S.F. dhe G.M., secilin me nga 1 

(një) vit e 6 (gjashtë) muaj  burgim dhe me gjobë prej nga 300 (treqind) €, duke ua llogaritur 

në dënimet me burgim  edhe kohën e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak. I akuzuari 

M.K. u  gjykua me 2 (dy) vjet e 6 (gjashtë) muaj burgim dhe  me 300 (treqind) € gjobë. 

Gjykata e Apelit, me aktgjykimin PAKR. nr. 476/2013 datë 27.05.2014, e ndryshoi në 

procedurën ankimore aktgjykimin e lartpërmendur në mënyrën si vijon: 

 I. Me aprovimin e ankesës së Prokurorit Themelor në Mitrovicë, aktgjykimi i  Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë, P. nr .482/2013 datë 18.10.2013, nënpika I e dispozitivit të 

aktgjykimit ndryshohet, ashtu që kjo Gjykatë të akuzuarit A. H.  e S. F.,  konform dispozitës 

së nenit 365 të KPP, i shpall fajtor:  

        “sepse në fillim të muajit shtator të vitit 2012 në restorantin e quajtur “Absolut”, në 

Mitrovicë ne bashkëkryerje kanë intoksikuar me narkotikë të miturin G. R. pa dijen e tij në 

atë mënyrë që deri sa ishin duke pi kafe të akuzuarit S. e A se bashku me të dëmtuarin-të 

miturin G. R., ku ishte prezent edhe personi i quajtur V.  S.,  i akuzuari S.  me një paketim të 

cigares të quajtur “Lucky Strike”, ku në të kishte substancë narkotike-marihuanë të 

mbështjellë ne formë të cigares e që këtë e kanë përgatitur se bashku me të akuzuarin A. H. i 

ofrojnë marihuanën e mbështjellë në formë të cigares “Joint” të dëmtuarit G.  dhe ketë cigare 

ia ofrojnë në mënyrën të cilën e mbanin në paketim të cigares të quajtur “Lacky ”, me ç’rast i 

dëmtuari G. e merr duke menduar se është cigare dhe pa dije e përdor ketë substancë 

narkotike duke mos ditur se është marihuan, e pastaj të akuzuarit A. e S., se bashku me të 

dëmtuarin G. dalin nga lokali dhe duke i propozuar të dëmtuarit G.  të shkojnë tek parku afër 



lumit “Ibër”, ku edhe njëherë që të tretë e marrin  edhe nga një cigare e cila ka qenë e 

mbështjellë me marshuan, e që pasi që i dëmtuari  e merr edhe një herë marihuanen të 

akuzuarit i tregojnë se ketë cigare qe e ke pire është drogë duke e kushtëzuar që prej tash do 

të besh çka te themi ne, se do t’i tregojmë vëllait të tij E., i cili do t’i tregon babait të tij.  

      -me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale  intoksimi i personit tjetër me 

narkotik ose substancë psikotrpike, parashikuar nga neni 276 lidhur me nenin 31 të KPRK,  

        Gjykata konform dispozitave ligjore i gjykon secilin me nga 1 (një )vit burgim, në të 

cilin dënim do tu llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak dhe atë të 

akuzuarit A. H.   koha e kaluar në paraburgim  prej 19.02.2013 deri më 19.03.2013 dhe koha 

e kaluar në arrest shtëpiak prej 19.03.2013 deri më 3.07.2013, kurse të akuzuarit S. F., koha e 

kaluar në paraburgim prej 19.02.2013 deri më 19.03.2013, prej 11.04.2013 deri më 

18.10.2013,  dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak prej 19.03.2013 deri më 11.04.2013.  

          II. Me aprovimin e  ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve A. H. e S. F. aktgjykimi i 

lartcekur në pjesën gjykuese nën pikën II tëdispozitivit të aktgjykimit ndryshohet ashtu që 

këta të akuzuar konform dispozitës së neni 364 par.1 pika 1.1 të KPP lirohen nga akuza 

sepse: 

          1) Në muajin shtator të vitit 2012 në afërsi të objektit ku gjendet TMK në Mitrovicë pa 

autorizim janë furnizuar me substanca narkotike, pastaj ne bashkëkryerje kanë shpërnda te i 

dëmtuari-i mituri G. R.,  në atë mënyrë që në fillim pasi takohen me të dëmtuarin afër 

restorantit “Jafa”, nga i cili marrin 5€ e gjysmë, shkojnë në afërsi të objektit të TMK në 

Mitrovicë ku i akuzuari S. shkon për të blerë një qesë me substancë narkotike marihuan nga i 

akuzuari M. K.,  i cili kur kthehet pas një kohe të shkurtër se bashku me të akuzuarin A. 

mbështjellin tri cigare me marihuan njërin ia japin të dëmtuarit, ndërsa, dy i marrin nga një 

për vete. 

           2) po ashtu ka mesi i muajit shtator të vitit 2012 të akuzuarit S. e  A.  nga i dëmtuari 

G., kanë marrë të holla me vlerë prej 1€ e 50cent dhe i akuzuari S. me këto para, nga i 

akuzuari M. K. ka blerë substancë narkotike me të cilat ka mbështjellë një cigare “Join” të 

cilën e kanë konsumuar të dy të akuzuarit, e të cilën e shpërndajnë për ta konsumuar edhe tek 

i dëmtuari  dhe këtë e konsumojnë në afërsi të restorantit “Jafa”. 

     -me çka kishin për të kryer veprën penale në vazhdim blerja, posedimi, shpërndarja dhe 

shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshme dhe substancave psikotrpoike, nga neni 229 

par.2 të KPK. 

         III. Me aprovimin e pjesshëm të ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve G. M. e M. K. 

aktgjykimi i lartcekur përkitazi me këta të akuzuar ndryshohet vetëm sa i përket vendimit për 

dënim me burgim, ashtu që kjo Gjykatë të akuzuarin G. M. për veprën penale nga neni 229 

par.2 të KPK për te cilën është shpall fajtor e gjykon me 1(një) vit burgim në të cilin i 

llogaritet edhe  koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej 19.02.2013 deri më 

03.07.2013, kurse të akuzuarin M. K. për veprën penale, nga neni  273 par.2 lidhur me par.1 

dhe nenin 81 të KPRK, për të cilën është shpall fajtor e gjykon me 2(dy) vite burgim, në të 

cilin i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej 20.02.2013 deri më 

26.06.2013. Dënimet e shqiptuara me gjobë në shume prej nga 300€, u merren si të 

vërtetuara. 



           IV. Aktgjykimi i lartcekur përkitazi me të akuzuarit A. H. e S. F. në pjesën liruese 

përkitazi me veprën penale nga neni 229 par.2 lidhur me nenin 26 të KPK ngel i 

pashqyrtuar”. 

 Gjykata e Apelit, duke i vlerësuar pretendimet ankimore të prokurorit për sa i përket 

pjesës liruese të aktgjykimit lidhur me veprën penale të parashikuar nga neni 276 të KPRK, 

që kanë të bëjnë me  shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, gjeti se ato nuk 

janë të bazuara për faktin se në këtë pjesë  aktgjykimi  nuk përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale. Mirëpo, edhe pse në këtë çështje juridiko-penale përkitazi 

me këtë vepër penale gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe plotësisht, në kuadër të kësaj 

gjendjeje faktike gjykata  e shkallës së parë gabimisht e ka zbatuar ligjin penal kur të 

akuzuarit i ka liruar nga akuza, me arsyetimin se në rastin konkret vepra penale nuk  

parashikohej në ligjin i cili ishte në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. 

 Duke pasur parasysh dëshminë e të dëmtuarit të mitur dhe faktin se të akuzuarit në 

mbrojtjen e tyre nuk e vunë në dyshim dëshminë e tij, madje i pohuan disa fakte, Gjykata e 

Apelit vlerësoi se  është vërtetuar pa mëdyshje se të akuzuarit me dashje e kanë intoksikuar 

me substanca narkotike të dëmtuarin, me qëllim që tek ai të krijohet  vartësia  nga këto 

materie të rrezikshme. Por, është i gabuar konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se kjo 

vepër penale nuk është parashikuar me Ligjin Penal, i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes 

së veprës penale. Në të vërtetë, vepra penale nga neni 276 të KPRK  parashikohej në Kodin 

Penal, i cili ishte në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, madje si formë e cilësuar e 

kësaj vepre penale (neni 229 par. 4 ), ndërsa Kodi Penal i cili hyri në fuqi më 01.01.2013, 

këtë vepër e parashikon si vepër penale të veçantë, për të cilën parashikon një dënim shumë 

më të favorshëm prej 1 deri në 5 vjet burgim, për dallim nga Kodi i vjetër me të cilin 

parashihej dënimi me burgim prej 3 deri në 15 vjet. Për këtë arsye, Gjykata e Apelit,  duke  

miratuar ankesën e Prokurorit,  e ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë në këtë pjesë  dhe të 

akuzuarit i shpalli fajtorë për veprën penale e cila u ngarkohet me aktakuzë. 

Duke vlerësuar aktgjykimin në pjesën dënuese lidhur me të akuzuarit A.H. e S.F.  për 

sa i përket  veprës penale të parashikuar nga neni 229 par. 2 të KPK, për të cilën janë shpallur 

fajtorë, kjo Gjykatë vlerëson se konkludimet e gjykatës së shkallës së parë lidhur me këtë 

pjesë të çështjes janë të gabuara dhe, për pasojë, është shkelur Ligji Penal në dëm të të 

akuzuarve. Siç del nga shkresat e lëndës, të pandehurit A.  H.  e S. F.,  me aktgjykimin e 

goditur janë shpallur fajtorë për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike, parashikuar nga neni 

229 par. 2 të KPK.  Në ketë pjesë të çështjes, bazuar në dëshminë e të dëmtuarit dhe vetë 

mbrojtjet e të akuzuarve, nuk është kontestuese se të akuzuarit,  gjatë muajit shtator të vitit 

2012, me paratë e të dëmtuarit kishin blerë substanca narkotike në sasi të vogla, të cilat i kanë 

mbështjellë në formë cigareje dhe i kanë konsumuar se bashku me të dëmtuarin.  

Kontestues është fakti se a qëndrojnë në veprimet e të akuzuarve elementet e veprës 

penale për të cilën ata janë shpallë fajtor? 

Duke vlerësuar aktgjykimin e goditur, pretendimet  në ankesa  dhe provat e 

administruara në këtë çështje, kjo Gjykatë  gjeti se në veprimet e të akuzuarve,  të 

përshkruara në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit nuk qëndrojnë elementet e veprës penale 

të parashikuar  nga neni 229 par. 2 të KPK, siç ka vlerësuar gabimisht gjykata e shkallës së 

parë.  Në  përshkrimin faktik  të veprës në dispozitiv të aktgjykimit, nder të tjera, thuhet se 

“në muajin shtator të vitit 2012, në afërsi të objektit ku gjendet TMK në Mitrovicë pa 

autorizim janë furnizuar me substanca narkotike, ashtu që pasi që takohen me të dëmtuarin  ia 



marrin 5€, i akuzuari S. blen një qese me substancë narkotike marihuanë nga M. K.  të cilën e 

mbështjellin ne tri cigare me marihuan, një i japin të dëmtuarit dhe nga një e marrin për vete, 

kurse kah mesi i muajit shtator të vitit 2012 nga i dëmtuari marrin 1 e 50 cent, dhe i akuzuari 

S.,  me këto para blenë narkotikë nga i akuzuari M. me të cilën mbështjellin një cigare 

“Joint”, të cilën e kanë konsumuar të dy të akuzuarit të cilën ia shpërndajnë edhe të 

dëmtuarit”. Me dispozitën e nenit 229 par. 2 të KPK parashikohet se këtë vepër penale e 

kryen kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, transporton ose dërgon substanca a preparate 

të cilat janë shpallur të rrezikshme. Mirëpo, duke pasur parasysh dëshminë e të dëmtuarit i 

cili ka deklaruar se këto veprime  i kishte ndërmarrë pa dëshirën e tij, të akuzuarit  e 

shfrytëzuan atë dhe e intoksikuan  me qëllim të krijimit të vartësisë nga kjo substancë dhe që 

të blejnë drogë  për përdorim të vetin personal, kjo Gjykatë gjeti se në veprimet e tyre nuk 

përmbushen elementet e veprës penale të parashikuar nga par. 2 i nenit 229 të KPPK, siç 

gabimisht ka vlerësuar dhe gjykuar gjykata e shkallës së parë. Prandaj, Gjykata e Apelit  e 

ndryshoi aktgjykimin në këtë drejtim, si në pikën II dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke i 

liruar të akuzuarit nga akuza për ketë vepër penale. 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PAKR. nr. 476/2013, datë 27 maj 2014) 

 

PAKR. nr. 322/2013 

Cilësimi i veprës penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pautorizuar e 

narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge,  parashikuar nga neni 229 par. 2, 

lidhur me nenin  23 të Kodit Penal të Kosovës (KPK) 

Kur gjykata të akuzuarit i ka shpallur fajtorë për veprën penale të parashikuar nga 

neni 273 par. 2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), 

ndonëse vepra ishte kryer në kohën kur ishte në fuqi Ligji i Vjetër Penal, ajo e ka 

shkelur Ligjin Penal në dëm të tyre.  

 

Nga arsyetimi 

Prokuroria e Qarkut  Prizren, me aktakuzën PP.nr.194/2012 dt. 27.12.2012, të pandehurit 

B.V, S.F, XH.R, B.D dhe SH.P. i ka akuzuar për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja 

dhe shitja e pautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge, parashikuar nga 

neni 229 par. 2, lidhur me par. 4 pika 1  të KPK, kurse të akuzuarin SH.P edhe për veprën 

penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të pautorizuar të 

armëve, parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK. 

Gjykata Themelore e Gjakovës,  duke vepruar përkitazi me aktakuzën e prokurorit, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, me aktgjykimin P. nr. 4/2013, dt. 17.06.2013, të akuzuarit 

B.V., XH.R. dhe S.F. i ka shpallur fajtorë për shkak se si bashkekzekutorë kanë kryer veprën 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge, parashikuar nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK dhe i 

ka gjykuar të akuzuarit B.V. e XH.R. me nga 7 vjet burgim, në të cilat dënime u është 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 05.07.2012 e tutje. Ndaj të akuzuarve është 



shqiptuar edhe dënim me gjobë, kështu që i akuzuari B.V është gjobitur me 3.000 €, kurse i 

akuzuari Xh.R. me 1.000 €. I akuzuari S.F është gjykuar me 4 vjet burgim dhe  me gjobë prej 

3.000 €. Në dënimin me burg këtij të akuzuari i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 05.07.2012 deri më 17.06.2013. Ndaj të akuzuarve është shqiptuar dënimi 

plotësues - konfiskimi i narkotikut të llojit marihuanë i paketuar në 331 qese  plastike, me 

peshë të përgjithshme prej 352 kg, si dhe kamioni i markës “Iveko”. Me të njëjtin aktgjykim, 

të akuzuarit B.D. e SH.P., në përputhje me dispozitën e nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPK, janë 

liruar nga akuza për veprën penale të parashikuar nga neni 273 par. 2 lidhur me nenin 31 të 

KPRK. 

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e ndryshoi aktgjykimin e ankimuar sipas detyrës 

zyrtare përkitazi me cilësimin juridik, ashtu që veprimet e të akuzuarve  i cilësoi si vepër 

penale blerja, posedimi, shpërndarje dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge, parashikuar nga neni 229 par. 2, lidhur me nenin  23 të KPK.  

Duke shqyrtuar aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi me ankesat e parashtruara dhe sipas 

detyrës zyrtare, në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP, përkitazi me shkelje të Ligjit 

Penal, Gjykata e Apelit  vlerësoi se me aktgjykimin e kundërshtuar, në pjesën gjykuese të tij, 

është shkelur Ligji Penal në dëm të të akuzuarve, ngase në rastin konkret ata gabimisht janë 

shpallur fajtor sipas Kodit të ri Penal (KPRK), i cili ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2013, e jo 

sipas ligjit adekuat KPK, i cili ishte në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. 

Siç, del nga shkresat e lëndës, të akuzuarit janë akuzuar për veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge, 

parashikuar nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me par. 2  të KPK. Pranë këtij cilësimi ka 

mbetur përfaqësuesi i akuzës deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. Gjykata e çështjes, në 

kuptim të dispozitës së nenit 3 të KPRK, e bëri ricilësimin e veprës penale dhe të akuzuarit i 

shpalli fajtorë për shkak se si bashkekzekutorë kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge, 

parashikuar nga neni 273 par. 2, lidhur me nenin 31 të KPRK, pra i shpalli fajtorë sipas Kodit 

të ri Penal, si ligj më i favorshëm. Në fakt, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, ricilësimi i 

veprës penale sipas ligjit më të favorshëm nga ana e gjykatës së shkallës së parë është i 

paqartë për këtë gjykatë.   

Së pari, ngase të akuzuarit janë akuzuar se kanë vepruar si anëtar grupi, kurse gjykata i shpall 

fajtorë se kanë vepruar si bashkekzekutorë, pra nuk bëhet fjalë për formë të njëjtë 

bashkëpunimi, respektivisht për veprime të njëjta, të cilat me ligjin e ri parashikohen  

sanksione më të lehta.  

Së dyti, me dispozitën e nenit 3 par. 1 të KPRK është përcaktuar se ndaj kryerësit zbatohet 

ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, kurse sipas par. 2, në rast se ligji 

ndryshon para shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryerësit zbatohet ligji 

që është më i favorshëm, ndërsa vepra penale, për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtorë, 

është kryer në kohën (25.05.2012 deri më 05.07.2012) kur ishte në fuqi Kodi Penal i Kosovës 

(KPK).  



Së treti, me rastin e cilësimit të veprës penale, gjykata ka vepruar në dobi të të akuzuarve, 

ngase ata janë akuzuar për një vepër shumë më të rëndë - për veprën penale të kryer si anëtarë 

grupi të parashikuar  nga neni 229 par. 4 pika 1 lidhur me par. 2 të KPK, për të cilën 

parashikohet dënimi me gjobë dhe me burgim prej 3-15 vitesh, ndërsa për veprën penale të 

parashikuar nga neni 273 par. 2 të KPRK sanksionohet dënimi prej 2 deri në 12 vjet dhe nuk 

bëhet fjalë për ligj më të favorshëm, ngase nuk kemi të bëjmë me vepër të njëjtë.  

Sido që të jetë, duke pasur parasysh numrin e personave të involvuar në këtë çështje, sasinë e 

drogës (352 kg.), vendin e destinacionit të drogës (Zvicra), kjo Gjykatë vlerësoi se në rastin 

konkret qartazi ka ekzistuar organizimi në grup, mirëpo, meqë prokurori është pajtuar me 

cilësimin e veprës nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe në këtë pjesë aktgjykimin e ka 

goditur vetëm sa i përket vendimit për dënim, Gjykata e Apelit vetëm e vë në dukje një gjë të 

tillë.  

Mirëpo, me gjithë faktin se fillimisht gjykata e shkallës së parë ka shkelur Ligjin Penal në 

favor të  të akuzuarve, meqë ajo ka gjetur se të akuzuarit nuk kanë vepruar në grup, por si 

bashkekzekutorë, duke i shpallur fajtorë si të tillë (bashkekzekutorë)  sipas Ligjit të ri Penal, 

ajo ka shkelur ligjin penale në dëm të tyre, sepse vepra penale për të cilën  i ka shpallur 

fajtorë do të duhej cilësuar si vepër penale - blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge, parashikuar nga neni 229 

par. 2 lidhur me nenin 23 të KPK, ngase për këtë vepër kryerësit dënohen me gjobë dhe me 

burgim prej 1 (një) deri në 8 (tetë) vite, ndërkaq sipas Kodit të ri Penal (KPRK) për veprën 

penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pautorizuar e narkotikëve, substancave psiko 

tropike dhe analoge, parashikuar nga neni 273 par. 2 të KPRK, për të cilën të akuzuarit janë 

shpallur fajtorë me aktgjykimin  e kundërshtuar, parashikohet dënimi me gjobë dhe me 

burgim prej 2 (dy) deri në 12 (dymbëdhjetë) vite. Prandaj, meqë në rastin konkret lidhur me 

veprën penale kundër të akuzuarve është zbatuar ligji i cili për arsyet e përmendura nuk ka 

mundur të zbatohet, kjo gjykatë, duke shqyrtuar gjykimin e shkallës së parë përkitazi me 

ankesat e sipas detyrës zyrtare konform nenit 394 të KPP, e ndryshoi aktgjykimin e shkallës 

së parë sa i përket cilësimit juridik të veprës penale.  

  (Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PAKR. nr. 322/2013, datë 11.11.2013) 

 

 

 

PAKR. nr. 461/2014 

Kur i akuzuari është shpallur fajtor për veprën penale të grabitjes, parashikuar nga 

neni 255 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, dhe veprat penale lëndim i rëndë trupor të 

parashikuar nga neni 154 par. 1 të KPK dhe shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm të 

parashikuar nga neni 291 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, gjykata nuk e ka zbatuar 

drejt ligjin penal, ngase veprimet inkriminuese të këtyre veprave penale konsumohen 



me elementet e veprës penale të grabitjes të parashikuar nga neni 255 par. 3, lidhur me 

par. 1 të KPK e jo edhe në vepra penale të veçanta.  

Ndërkaq, kur e ka shpallur fajtor për dy vepra penale të armëmbajtjes pa leje të 

parashikuar nga neni 374 par. 1 të KPK, pasi që prokurori e ka rindërmarrë ndjekjen 

në shqyrtimin gjyqësor, edhe pse kishte hequr dorë për këto dy vepra në shqyrtimin 

fillestar, gjykata, duke e shpallur fajtor të akuzuarin për këto dy vepra penale, ka 

shkelur Ligjin Penal në dëm të të akuzuarit, sepse,  sipas dispozitës së nenit 292 par. 1 të 

KPP, prokurori i shtetit mund ta tërheqë aktakuzën para fillimit të shqyrtimit gjyqësor, 

nëse paraqet njoftimin për tërheqjen e aktakuzës, kurse sipas par. 2 të të njëjtit nen, 

aktakuza e tërhequr nuk mund të paraqitet sërish nga prokurori i shtetit.  

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Gjakovës, me aktgjykimin P. nr. 186/2013, dt. 04.07.2014, të akuzuarin 

H.K. e ka shpallur fajtor për veprat penale: vrasje e rëndë në tentativë të parashikuar  nga 

neni 147 pika 4 e 10, lidhur me nenin 20 të KPK, për tri vepra penale të grabitjes të 

parashikuara nga neni 255 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, shkaktim i rrezikut të përgjithshëm 

të parashikuar nga neni 291 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, lëndim i rëndë trupor të 

parashikuar nga neni 189 par. 1 nënpar. 1 të KPRK dhe dy vepra penale mbajtja në pronësi, 

në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 374 par. 1 të 

KPRK. Pasi  ia  caktoi dënimet me burgim për secilën vepër dhe këto: për veprën penale të 

vrasjes së rëndë në tentativë me 6 vjet, për tri vepra penale të grabitjes  me nga 3 vjet, për 

veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm  me 6 muaj, për veprën penale lëndim i 

rëndë trupor  me 1 (një) vit dhe për dy vepra penale të armëmbajtjes pa leje dënimin me nga 6 

(gjashtë) muaj, gjykata, në përputhje me dispozitën e nenit 80 të KPK, e gjykoi me dënim 

unik burgimi në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) vjetësh, në të cilin i ka llogaritur edhe 

kohën e kaluar në paraburgim prej datës 14.08.2012 e tutje. Të dëmtuarit, për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike, janë udhëzuar në kontest civil.  Ndaj të akuzuarit H.K  me të 

njëjtin aktgjykim, në përputhje me nenin 363 par. 1 pika 1.1 të KPP, është refuzuar akuza për 

një vepër penale të grabitjes të parashikuar nga neni 255 par. 3, lidhur me par. 1 të KPK, për 

shkak se prokurori ka hequr dorë nga ndjekja penale. Ndërkaq, i akuzuari F.B., në mbështetje 

të dispozitës së nenit 364 par. 1 pika 1.1 të KPP është liruar nga akuza për veprën penale 

pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, parashikuar nga neni 316 par. 3 të 

KPK, për shkak se nuk është provuar se e ka kryer këtë vepër penale. 

Kundër këtij aktgjykimi kanë paraqitur ankesa: 

Prokurori  i Prokurorisë Themelor Gjakovë, ndaj pjesës gjykuese, vetëm sa i përket vendimit 

për dënim, kurse ndaj pjesës liruese për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

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

që aktgjykimi të ndryshohet, ashtu që të akuzuarit H.K. t’i shqiptohet një dënim më i rëndë, 

kurse i akuzuari F.B. të shpallet fajtor për veprën penale për të cilën është liruar nga akuza 

dhe t’i shqiptohet një dënim në përputhje me dispozitat ligjore; 

- mbrojtësi i të akuzuarit, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që ankesa të 



aprovohet dhe aktgjykimi i goditur të ndryshohet, ashtu që i akuzuari të lirohet nga akuza apo 

aktgjykimi të anulohet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim;  

 

- i dëmtuari, për shkak të vendimit për dënim, me propozim që ankesa të aprovohet dhe 

aktgjykimi i goditur të ndryshohet, ashtu që të akuzuarit, për veprën penale lëndim ië rëndë 

trupor, t’i shqiptohet një dënim më i ashpër;  

 

- i akuzuari, pa i përmendur bazat ankimore, me propozimin që të lirohet nga akuza. 

 

Duke vepruar sipas ankesave të lartpërmendura, Gjykata e Apelit, me aktgjykimin PAKR. nr. 

461/2014, dt. 21.10.2014, e ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë si  më poshtë: 

 

“Me aprovimin e ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, dhe 

detyrimisht aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.186/2013 datë 04.07.2014, 

ndryshohet sa i përket cilësimit juridik të veprës penale, vendimit për dënim, ashtu që kjo 

gjykatë gjen se me veprimet e të akuzuarit H.K të përshkruara në pikën V, VI e VII qëndrojnë 

elementet e një vepre penale të grabitjes, nga neni 255 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, dhe kjo 

gjykatë të akuzuarin për veprën e lartë cekur e gjykon me 5 (pesë) vite burgim, ndërsa duke ia 

marrë si të vërtetuara dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) viteve për veprën 

penale nën pikën I. të dispozitivit të aktgjykimit – neni 147 pika 4 e 10 lidhur me nenin 20 të 

KPK, dhe dënimet me burg në kohëzgjatje prej nga 3 (tri) vite për dy vepra penale të 

grabitjes, nga neni 255 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, në pikën III e IV të dispozitivit të 

aktgjykimit, konform dispozitës së nenit 80 të KPK, e gjykon me dënim unik burgu në 

kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) viteve, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 14.08.2012 e tutje. 

 

II. Me rastin e ankesave detyrimisht aktgjykimi i lartcekur përkitazi me veprat penale nën 

pikën II e VIII të dispozitivit të aktgjykimit – mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK, ndryshohet, ashtu që kjo gjykatë 

konform dispozitës së nenit 363 par. 1 pika 1.1 të KPP, e refuzon akuzën për shkak se 

prokurori ka heqë dorë nga akuza për këto vepra penale.” 

 

Gjykata e Apelit në këtë çështje juridike penale e ka bërë ricilësimin e veprës penale për 

faktin se gjykata e shkallës së parë nuk e ka zbatuar drejë Ligjin Penal, i cili ka qenë në fuqi 

në kohën e kryerjes së veprave penale, për arsye se i akuzuari është shpallur fajtor për veprën 

penale të grabitjes (në pikën V të dispozitivit të aktgjykimit) dhe për veprat penale: lëndim i 

rëndë trupor të parashikuar  nga neni 154 par. 1 të KPK dhe shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm të parashikuar nga neni 291 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, edhe pse veprimet 

inkriminuese të këtyre tri veprave penale konsumohen në elementet e një vepre penale të 

grabitjes të parashikuar  nga neni 255 par. 3 të KPK dhe jo në vepra penale të veçanta. Në 

fakt, vepra penale e grabitjes e parashikuar nga neni 255 par. 1 të KPK kryhet kur kryerësi 

përvetëson pasurinë e luajtshme të personit tjetër me qëllim që t’i sjellë vetes apo tjetrit 

pasuri të kundërligjshme, duke përdorur kundër personit tjetër dhunën apo kanosjen se do ta 

sulmojë atëçastshëm jetën apo trupin e tij, kurse sipas par. 2, nëse vepra nga par. 1 i këtij neni 



ka të bëjë me sendin e vjedhur me vlerë që tejkalon 10.000 €, dhe nëse kryerësi ka për qëllim 

ta përvetësojë sendin me vlerë të tillë, ai dënohet me së paku tre vjet burgim, kurse sipas par. 

3, nëse vepra penale nga par. 1 i këtij neni kryhet nga kryerësi, duke vepruar si anëtar i grupit 

ose duke përdorur ndonjë armë a mjet të rrezikshëm, kryerësi dënohet me burgim prej tre deri 

në dymbëdhjetë vjet. 

 

Nga  pika V e dispozitivit të aktgjykimit të kundërshtuar rezulton se gjatë kryerjes së 

grabitjes më 14.03.2012, rreth orës 23,00, në kafiterin “Extra” nga  i akuzuari  me të vëllanë e 

vet, pronarët e kafenesë kishin rezistuar dhe me atë rast i akuzuari kishte qëllua në drejtim  të 

derës së kafenesë ku ndodhej pronari R. K., i cili, po ashtu, kishte qëlluar me armë në drejtim 

të të pandehurit, sikurse  edhe pronari tjetër, J. K. dhe me atë rast vëllai i të pandehurit  

mbetet i vdekur, kurse i dëmtuari R.  pëson lëndime të rënda trupore, prandaj kjo gjykatë 

vlerësoi se në veprimet e të akuzuarit përmbushen vetëm elementet e veprës penale të 

grabitjes të parashikuar nga neni 255 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, pore jo edhe të veprave 

penale lëndim i rëndë trupor dhe shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, siç gabimisht i ka 

ngarkuar me akuzë prokurori dhe siç kishte  vlerësuar edhe gjykata e shkallës së parë.  

 

Në fakt, në rastin konkret në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë elementet e veprës penale 

raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes të parashikuar nga neni 256 par. 1 të KPK 

(formë më e rëndë kjo e vjedhjes grabitqare dhe grabitjes, nëse rezulton me lëndime të rënda 

trupore, ose nëse kryhet nga një grup i armatosur). Mirëpo, pa marrë parasysh se këto 

veprime të të akuzuarit prokurori nuk i ka inkriminuar në përputhje me ligjin penal, ai nuk ka 

mundur as  t’i inkriminojë këto veprime në kuadër të tri veprave penale,  por meqë është në 

kompetencë të prokurorit t’i cilësojë veprimet inkriminuese dhe gjykata nuk është e lidhur me 

cilësimin juridik të veprave penale, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, edhe gjykata e shkallës 

së parë ka nxjerrë përfundime të gabuara në këtë drejtim, prandaj detyrimisht u ndryshua 

aktgjykimi i goditur përkitazi me cilësimin juridik dhe kjo u bë në pajtim me ligjin penal si në 

pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Ndërkaq, duke i vlerësuar pretendimet e prokurorit për një  dënim me të ashpër, Gjykata e 

Apelit gjeti se ato janë të bazuara.   

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e matjes së dënimit, si rrethana lehtësuese ndaj të 

akuzuarit i ka vlerësuar rrethanat familjare dhe faktin se në kohen e kryerjes se veprave 

penale ishte në moshë relativisht të re, kurse rrethana rënduese nuk ka gjetur.   

Një vlerësimin e tillë të rrethanave lehtësuese e pranon edhe kjo Gjykatë, mirëpo  vlerëson se 

gjykata e shkallës së parë i ka anashkaluar rrethanat rënduese, siç janë: i akuzuari brenda një 

nate ka kryer tri vepra penale të grabitjes, kurse vendet ku janë kryer këto vepra penale 

(restoranti Extra” ishte i mbushur me njerëz, ngase dëgjohej muzikë), mënyra e kryerjes – 

marrja e njerëzve me vete prej një vendi në tjetrin, frika dhe indinjata që u është shkaktuar të 

pranishmëve  – të dëmtuarve, prandaj pavarësisht nga ricilësimi i veprave penale në pikën I të 

këtij dispozitivi, kjo Gjykatë konsideron se dënimi i shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës 

së parë nuk është në përpjesëtim me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe 

rrezikshmërinë shoqërore të veprave penale, prandaj e aprovoj ankesën e prokurorit  dhe  të 



akuzuarit i shqiptoi dënimin me burg si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me bindjen se ky 

dënim përkon me rrezikshmërinë shoqërore të veprave penale dhe me përgjegjësinë penale të 

të akuzuarit dhe se me të do të mund të ndikohet në  parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen dhe rehabilitimin e tij, por edhe në parandalimin e të  tjerëve 

nga kryerja e veprave penale, duke forcuar  moralin dhe detyrimin e shoqërisë për 

respektimin e ligjit, respektivisht do të mund të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar nga 

dispozita e nenit 41 të KPRK. Pavarësisht asaj se mbrojtësi i të akuzuarit nuk e arsyeton 

vendimin për dënim, kjo Gjykatë, për arsyet e mësipërme, konsideron se  do të ishte e pavend 

që të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim me i butë. 

Meqë kjo Gjykatë, për arsyet e theksuar me lart, ka gjetur se veprimet inkriminuese të të 

akuzuarit H. K. sa i përket veprës penale lëndim i rendë trupor ato përfshihen  në kuadër të 

veprës penale të grabitjes, ankesa e të dëmtuarit nuk mund të trajtohet si e lejuar, sepse i 

dëmtuari, sipas dispozitës së nenit 381 par. 3 të KPP, ka të drejtë 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.  

Duke shqyrtuar aktgjykimin e kundërshtuar përkitazi me veprat penale të armëmbajtjes pa 

leje, Gjykata e Apelit gjeti se përkitazi me këto vepra penale është shkelur ligji penal në dëm 

të të akuzuarit. 

Siç del nga shkresat e lëndës, i pandehuri H. K. me aktakuzën e prokurorit është akuzuar për 

dy vepra penale - mbajtja në pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve, 

parashikuar nga neni 374 par. 1 të KPK. Në seancën e shqyrtimit fillestar, pas leximit të 

aktakuzës nga ana e përfaqësuesit të akuzës,  ky i fundit hoqi dorë nga këto dy vepra penale, 

për shkak se ishin përfshirë në amnisti. Ndërkaq, siç shihet, ne seancën e shqyrtimit gjyqësor  

akuzën e ka përfaqësuar një tjetër prokuror, i cili në fjalën hyrëse ka deklaruar: “Prokurori 

paraprak, i cili ka marrë pjesë në shqyrtimin fillestar, ka bërë një lëshim, ashtu që ka hequr 

dorë nga aktakuza ndaj të akuzuarit për ketë vepër penale dhe njothërrastrupin gjykues se 

tërhiqemi nga heqja dorë për ketë vepër penale dhe se ajo do të vazhdoj të jetë çështje dhe 

objekt i shqyrtimit në këtë shqyrtim gjyqësor”. 

Duke pasur parasysh ketë gjendje të çështjes për sa u përket këtyre veprave penale, kjo 

Gjykatë vlerëson se prokurori nuk ka pasur të drejtë ta tërheqë deklaratën e prokurorit të 

mëparshëm mbi heqjen dore nga akuza për këto vepra penale dhe  gjykata nuk ka mundur ta 

shpallë fajtor të akuzuarin për këto vepra penale, ngase sipas dispozitave ligjore, konkretisht 

nenit 292 par. 1 të KPP, prokurori i shtetit mund ta tërheqë aktakuzën para fillimit të 

shqyrtimit gjyqësor, nëse paraqet njoftimin për heqjen dorë nga akuza, kurse sipas par. 2 të të 

njëjtit nen, aktakuza e tërhequr nuk mund të paraqitet sërish nga prokurori i shtetit, prandaj, 

meqë prokurori ka hequr dorë nga akuza për këto vepra penale në shqyrtimin fillestar, pra 

para fillimit të shqyrtimit gjyqësor,  kjo Gjykatë vendosi si në pikën II  të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, duke  refuzuar akuzën konform dispozitës së nenit  363 par. 1 pika 1.1 të KPP për 

këto vepra penale.  



(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAKR. nr. 461/2014, datë 21.10.2014) 

 

 

PAKR.nr.136/2014 

Askujt nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm për 

një vepër penale, nëse para kryerjes së saj nuk është përcaktuar me ligj si vepër penale 

dhe nuk është parashikuar sanksioni penal për atë vepër- neni 2 par. 2 të KPRK. 

 

Nga arsyetimi: 

Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë të datës 08.01.2014, të akuzuarit Xh. K. dhe 

A.K. janë shpallur fajtor se kanë kryer në bashkëveprim veprën penale posedim i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge, parashikuar nga neni 275 

par.1, lidhur me nenin 31 të KPRK, për të cilën  janë gjykuar – i  akuzuari Xh.K.  me  6 

(gjashtë) muaj burgim dhe me gjobë prej 500€, duke iu llogaritur në dënimin me burgim koha 

e kaluar në paraburgim prej 13.11.2011  gjer më 23.02.2012, ndërsa i akuzuari A.K.  me 3 

(tre) muaj burgim dhe me gjobë prej 500 €, duke iu llogaritur në dënimin me burgim koha e 

kaluar në paraburgim prej 13.11.2011  gjer më 23.02.2012. Nga të akuzuarit është konfiskuar 

narkotiku kanabis me peshë prej 3.12 gr., si mjet i kryerjes së veprës penale.  

Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar këtë çështje penale lidhur me ankesën e prokurorit për 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, vendim për dënimin dhe ankesat e 

mbrojtësve të të akuzuarve mbi të gjitha bazat ankimore dhe sipas detyrës zyrtare, ndryshoi 

aktgjykimin e shkallës së parë, ashtu që të akuzuarit, në bazë të nenit 364 par. 1 pika 1.3 të 

Kodit të Procedurës penale (KPP), i liroi nga akuza se  kanë kryer në bashkëveprim veprën 

penale posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge, 

parashikuar nga neni 275 par. 1, lidhur me nenin 31 të KPRK, me këtë arsyetim: “Nga  

shkresat e lëndës rezulton se të akuzuarit Xh.K.dhe A.K. janë akuzuar se në bashkëveprim, 

më datë 13.11.2011, e kanë kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e 

paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike të parashikuar me 

dispozitën e nenit 229 par. 2, lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Kosovës (KPK),i cili ka hyrë 

në fuqi më 06 prill 2004. Prokurori i shtetit në shqyrtimin gjyqësor të datës 08.01.2014, në 

fjalën përfundimtare ndryshoi përshkrimin e dispozitivit të aktakuzës e me këtë edhe 

cilësimin juridik të veprës penale, ashtu që të akuzuarit Xh.K. dhe A.K. i akuzoi se në 

bashkëveprim kanë kryer veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotropike ose analoge, parashikuar nga neni 275 par. 1, lidhur me nenin 31 të Kodit të ri 

Penal të Republikës së Kosovës(KPRK),ka hyrë në fuqi më 01 janar 2013,  për të cilën vepër 

penale gjykata i shpalli fajtorë.  

Gjykata e Apelit vlerëson se në këtë çështje nuk është zbatuar drejtë ligji penal dhe se është 

shkelur ligji penal në dëm të akuzuarve (neni 385 par. 1 i KPP), sepse lidhur me veprën 



penale është zbatuar ligji i cili nuk mund të zbatohet. Kjo për faktin se, sipas nenit 3 par. 1 të 

KPRK, ndaj kryerësit zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, 

kurse sipas parimit të ligjshmërisë - dispozitës së nenit 2 par. 1 të KPRK, veprat penale, 

sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm përcaktohen vetëm me ligj, ndërsa 

sipas par. 2, askujt nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal ose masa e trajtimit të 

detyrueshëm për një vepër, nëse para kryerjes së saj nuk është përcaktuar me ligj si vepër 

penale dhe nuk është parashikuar sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm për atë 

vepër penale. Pra, sipas këtij parimi, vetëm me ligj mund të përcaktohen veprat penale 

(tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale) dhe dënimet (lloji i dënimit), dhe askujt 

nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm për një vepër, 

nëse para kryerjes së saj nuk është përcaktuar me ligj si vepër penale dhe nuk është 

parashikuar sanksioni penal për atë vepër. 

Sipas ligjit penal i cili ishte në fuqi në kohën kur të akuzuarit, sipas aktakuzës së ricilësuar, 

kanë poseduar në mënyrë të paautorizuar narkotikët, sepse vetëm “posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve apo substancave psikotropike” nuk është inkriminuar dhe për këtë veprim nuk 

është parashikuar sanksioni penal. Prandaj, meqë para se të akuzuarit të shpalleshin fajtor për 

veprën penale për veprime të cilat nuk janë përcaktuar si vepër penale dhe për këtë vepër nuk 

është parashikuar sanksioni penal, prokurori nuk ka mundur që veprimet e të akuzuarve t’i 

inkriminojë me ligjin e ri penal, por as gjykata nuk ka mund t’i shpallë fajtorë, pasi që nuk 

mund të ketë fuqi prapavepruese ligji penal i cili parashikon vepër penale të re, që nuk kishte 

qenë e parashikuar në ligjin që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. 

Kjo Gjykatë, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, me rastin e shqyrtimit të aktgjykimit 

përkitazi me të akuzuarin A.K., edhe pse ky nuk ka parashtruar ankesë, duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 397 të KPP, e ndryshoi aktgjykimin në favor të tij sipas parimit të 

bashkëngjitjes së favorshme, mirëpo ankesa e paraqitur nga ana e mbrojtësit të akuzuarit 

Xh.K. shkon dhe në dobi të të akuzuarit A. K., për arsye se ata në këtë çështje penale kanë 

qenë të bashkakuzuar. 

Për arsyet e lartpërmendura, kjo Gjykatë e ndryshoi aktgjykimin e kundërshtuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi  në bazë të nenit 403 par. 1 nënpar. 1.2 të KPP, kurse 

shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkim të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit,  PAKR nr. 136/14, datë 26 shkurt 2015) 

 

PAKR nr.569/14 

Ndryshimi i aktgjykimit fajësues në aktgjykim lirues – neni  364 par. 1 nënparagrafi 1.1 

i KPP 

 

Nga arsyetimi: 



Me aktgjykimin e shkallës së parë, P. nr. 373/2013, datë 11.09.2014, i akuzuari R.M. është 

shpallur fajtor për veprën sulm seksual të parashikuar nga neni 232 par. 1 të KPRK, për të 

cilën është gjykuar me  9 (nëntë) muaj burgim, në të cilin i është llogaritur koha e kaluar në 

arrest shtëpiak prej 28.10.2013 e deri më 20.05.2014.  

Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar këtë çështje penale lidhur me ankesën e përfaqësuesit të 

autorizuar të se dëmtuarës për shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale vendimin 

për dënimin dhe ankesën e mbrojtësit të akuzuarit mbi të gjitha bazat ankimore e sipas 

detyrës zyrtare, ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë, ashtu që të akuzuarin, në bazë të 

nenit 364 par. 1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës penale (KPP) e liroi nga akuza për veprën 

penale sulm seksual të parashikuar nga neni 232 par. 1 të KPRK. 

Sipas shkresave të çështjes, përkatësisht aktakuzës së ndryshuar në fjalën përfundimtare të 

paraqitur në shqyrtimin gjyqësor të datës 11.09.2014 dhe aktgjykimit të kundërshtuar 

rezulton se i akuzuari R.M. është akuzuar për veprën penale sulm seksual, parashikuar nga 

neni 232 par. 1 të KPRK, me këtë përshkrim të aktakuzës ” sepse i akuzuari më datë 

28.10.2013 në qyteti X , ka prek personin tjetër me qëllim seksual, pa pëlqimin e personit të 

tillë, në atë mënyrë që ditën kritike rreth orës 12,15 minuta, i akuzuari e merr të dëmtuarën 

P.O. e moshës mbi 16 vjeçare e lindur më 20.03.1997 dhe e dërgon në dyqanin e këpucëve 

”X” pronë e H. R., i cili më parë ia jep çelësat e lokalit të akuzuarit, i cili me të hyrë në lokal 

s bashku me të dëmtuarën e mitur e ka mbyllur me qelës derën e dyqanit nga ana e 

brendshme dhe menjëherë të dëmtuarës N.N. ia ka hequr rrobat nga trupi, përkatësisht 

pantallonat ia zbret nënë gjunjë, e shtrinë në një krevat të improvizuar dhe më pas e puth atë 

në pjesë të ndryshme të trupit, duke e ledhatuar e krejt këtë me qëllim seksual, ashtu që me të 

kuptuar nga policia se i pandehuri gjendet në lokal me një vajzë, shkojnë në vendin e ngjarjes 

dhe të pandehurin e arrestojnë”. Në fjalën përfundimtare të paraqitur në shqyrtimin gjyqësor 

prokurori, duke ndryshuar përmbajtjen e aktakuzës fillestare nga përshkrimi i përmbajtjes së 

dispozitivit të aktakuzës ka hequr rrethanat cilësuese (se i akuzuari kishte qenë person zyrtar, 

mësimdhënës, ndërsa e dëmtuara person që kishte mbushur moshën 16 vjeç) të emërtimit 

ligjor nga vepër penale  sulm seksual të parashikuar nga neni 232 par. 3 nënparagrafi 3.10, 

lidhur me par. 2 nënparagrafi 2.3 të KPRK, në emërtimin ligjor të së  njëjtës vepër penale 

sulm seksual, por  sipas par. 1 të nenit 232 të KPK. Gjykata e shkallës së parë për këtë vepër 

penale të parashikuar nga neni 232 par. 1 të KPRK e ka shpallur të akuzuarin fajtor duke bërë 

përshkrimin e fakteve dhe rrethanave në tërësi si në aktakuzën e ndryshuar. 

Kështu, sipas ligjit vepra penale sulm seksual, parashikuar nga neni 232 par.1 të KPRK 

përcakton: “Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin e tillë të 

prekë kryesin apo personin tjetër për qëllim seksual, pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit”. Nga përkufizimi i kësaj vepre penale themelore 

rezulton se ajo është vepër komplekse dhe përbëhet nga prekja e personit tjetër me qëllim 

seksual, pa pëlqimin e këtij personi (viktimës). Pra, një nga elementet konstituive të kësaj 

vepre penale është se këto prekje bëhen “pa pëlqimin e personit tjetër”. Pra, nëse prekjet 

seksuale kryhen me pëlqimin e personit i cili ka mbushur moshën 16 vjeç, këto prekje 

seksuale nuk inkriminohen si vepër penale. Nga përshkrimi i veprimeve të  të akuzuarit në 

dispozitiv të aktgjykimit të shkallës së parë nuk janë konkretizuar sjelljet e të dëmtuarës 16-



vjeçe se si u manifestua ky mospëlqim i saj, ashtu siç shpjegohet e kërkohet me  dispozitën e 

nenit 228 par. 1 nënparagrafët 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPRK, me të cilën shpjegohet kuptimi i 

shprehjeve të përdoruara në kapitullin e veprave penale kundër integritetit seksual dhe sipas 

këtij shpjegimi, shprehja “pëlqim” nënkupton pajtimin e vullnetshëm të personit, i cili ka 

mbushur moshën 16 vjeç.  

Në prani të kësaj rrethane, Gjykata Apelit  gjeti se në veprimet e të akuzuarit R.M. të 

përshkruara në dispozitiv të aktit akuzues, të ndryshuar në fjalën përfundimtare dhe  në  

aktgjykimin e kundërshtuar nuk qëndrojnë të gjitha elementet konstituive të veprës penale të 

sulmit seksual të parashikuar nga neni 232 par. 1 të KPRK, sepse vepra penale për të cilën ai 

u shpall fajtor ekziston vetëm kur prekja seksuale e personit tjetër (i cili ka mbushur moshën 

16 vjeç) kryhet pa pëlqimin e këtij personi, pra viktimës që ka mbushur moshën 16 vjeç. 

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk është e mjaftueshme, ashtu siç përshkruhet në dispozitiv të 

aktakuzës dhe në atë të aktgjykimit të kundërshtuar, vetëm të thuhet se i akuzuari e ka prekur 

të dëmtuarën me qëllim seksual, pa pëlqimin e saj, pa konkretizuar mënyrën apo sjelljet e të 

dëmtuarës 16-vjeçe se si u manifestua ky mospëlqim. Andaj kjo Gjykatë konstaton se në 

dispozitiv të aktgjykimit të kundërshtuar nuk janë vënë në dukje  faktet dhe rrethanat e 

shprehjes së “mospëlqimit” të së dëmtuarës, si person mbi moshën 16 vjeç, që paraqet një 

nga elementet e veprës penale për të cilën i akuzuari u shpall fajtor e pa të cilin  fakt 

vendimtar nuk mund të vërtetohet edhe fakti kontestues se a kishte ose jo sulm seksual të 

parashikuar nga neni 232 par. 1 i KPRK. Pra nga e gjithë kjo rrjedh se përshkrimi i bërë në 

dispozitivin e aktgjykimit të kundërshtuar  e bën atë të paqartë dhe të papërshtatshëm për 

vlerësim, pasi ekziston  një konfuzion i lartë në aspektin juridik, gjë që  shkon në favor të të 

akuzuarit dhe e gjithë kjo  çoi në zbatimin e nenit 364 par. 1 pika 1.1 të KPP, ashtu që ndaj të 

akuzuarit u mor aktgjykimi lirues, pasi që rrethanat e cekura më lart çojnë në përfundimin se 

vepra e cila i ngarkohet të akuzuarit  nuk përbën vepër penale.  

 Meqë i akuzuari u lirua nga akuza, shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkim të 

mjeteve buxhetore të gjykatës (neni 454 par. 1 i KPP).  

 (Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit,  PAKR nr. 569/14 datë 24. dhjetor 2014) 

 

PAM nr. 19/2013 

Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale parashikuar nga neni 384 par. 1 

nënparagrafi 1.1 i KPP, lidhur me nenin 51 par. 4 të KDM, meqë gjyqtarët porotë që 

marrin pjesë në trupin gjykues për të mitur nuk janë të gjinive të ndryshme. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktvendimin e trupit gjykuese për të mitur, Pm. nr. 14/2011, datë 25.01.2013, ndaj të 

miturit L.A., në bazë të nenit 73 par. 2 të KDM, lidhur me nenin 364 par. 1. nënparagrafi 1.3 



të KPPK  për veprën penale vjedhje e rëndë të parashikuar nga neni 253 par. 1 të KPK ka 

pushuar procedurën penale dhe  është caktuar që shpenzimet e procedurës penale të bien në 

ngarkim të mjeteve buxhetore të gjykatës, ndërsa i dëmtuari ka hequr dorë nga shpenzimet e 

procedurës penale. Duke shqyrtuar këtë çështje penale lidhur me ankesën e prokurorit të 

paraqitur për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, Gjykata e Apelit 

konstatoi  sipas detyrës zyrtare se trupi gjykues për të mitur nuk ka qenë në përbërjen që 

parashikohet nga dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur (KDM), gjë që paraqet shkelje 

esenciale të dispozitave të  procedurës penale, parashikuar nga neni 384 par. 1 pika 1.1 të 

KPP, lidhur me nenin 5 të KDM. Kjo shkelje është rezultat i cenimit të dispozitës së nenit 51 

par. 4 të KDM, e cila në mënyrë  decidive përcakton se  gjyqtarët porotë që marrin pjesë në 

trupin gjykues për të mitur duhet të jenë të gjinive të ndryshme. Në rastin konkret, gjyqtarët 

porotë që kanë marrë pjesë në trupin gjykues kanë qenë të gjinisë së njëjtë, prandaj 

aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë u anuluar dhe çështja u kthye për rivendosje. Në 

shqyrtimin e serishëm gjykata e shkallës së parë duhet të veprojë sipas vërejtjeve të 

konstatuara më sipër dhe t’i mënjanojë shkeljet e cekura të dispozitave të procedurës penale, 

në mënyrë që të nxirret një vendim i ligjshëm, me rekomandimin që  të veprojë sipas 

vërejtjeve të konstatuara më sipër. Për këtë arsye, ankesa e prokurorit të shtetit të Prokurorisë 

Themelore u vlerësua si jolëndore  

(Aktvendimi Gjykatës së Apelit,  PAM nr. 19/2013, datë 13 Qershor 2013 

 

PAM nr.5/15 

Ndryshimi i aktgjykimit të shkallës së parë, për arsye se gjykata nuk mund t’i shqiptojë 

dënim me burgim  kryerësit të mitur që ka arritur moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjeç, i 

cili ka kryer vepër penale të dënueshme me më tepër se pesë (5) vjet burgim, vetëm në 

rastet kur shqiptimi i masës edukative nuk do të ishte adekuate për shkak të peshës së 

veprës penale, pasojave të saj dhe shkallës së përgjegjësisë penale /neni 33 i KDM/.  

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e trupit gjykues për të mitur të shkallës së parë,  PM. nr. 99/14, datë 

20.01.2015, i mituri E.K. është shpallur fajtor për një vepër penale të vjedhjes së rëndë të 

parashikuar nga neni 327 par. 1 pika 1.1 të KPRK dhe katër vepra penale të vjedhjes të 

parashikuara nga neni 325 par. 1 të KPRK, për të cilat është gjykuar me dënim burgimi për të 

mitur në kohëzgjatje prej 3 (tri) vjetësh, në të cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim 

prej datës 01.12.2014 e tutje. Shpenzimet e paushallit gjyqësor është caktuar të bien në 

ngarkim të mjeteve buxhetore të gjykatës, ndërsa të dëmtuarit janë udhëzuar në kontest civil 

për realizimin e kërkesave pasurore- juridike. Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar këtë çështje 

penale lidhur me ankesën e mbrojtësit të të miturit për vendimin për dënimin dhe sipas 

detyrës zyrtare ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, ashtu që të miturit, në bazë të 



nenit 28 të KDM, i ka shqiptuar masën edukuese të dërgimit në institucionin edukativo-

korrektues në kohëzgjatje prej 1(një) viti me arsyetimin se: 

“Gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqiptimit të burgimit për të mitur, ka marrë parasysh 

rrethanë lehtësuese - pranimin e fajësisë, pendimin  dhe premtimin se nuk do të përsërisë 

kryerjen e veprave penale, ndërsa si rrethana rënduese faktin se ai, që nga fëmijëria, është i 

njohur si kryerës i veprave penale të llojit të njëjtë, se është recidivist, pasi që edhe pas 

shqiptimit të masës edukuese të mbikëqyrjes së shtuar prindërore ka, vazhduar të kryejë vepra 

penale. Kolegji i Gjykatës së Apelit ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë, me rastin e 

shqiptimit të burgimit për të mituri, ka mbivlerësuar rrethanat rënduese në krahasim me  

personalitetin e të miturit i cili, si person pa mbikëqyrje prindërore, faktikisht ka nevojë për 

edukim të specializuar që do  të ishte në interesin ma të mirë të tij. Mënyra e kryerjes së 

veprës penale të vjedhjes së rëndë, e cila i ka shërbyer gjykatës së shkallës së parë si bazë për 

shqiptimin e burgimit për të mitur, nuk rezulton se ishte vepër me pasoja të rënda. Edhe 

shkalla e përgjegjësisë penale të të miturit nuk ishte në atë nivel që atij t’i shqiptohet burgimi 

për të mitur, ngase vetë fakti se ai kishte fjetur tërë natën aty  ku kishte kryer vjedhjen tregon 

se ai, si person pa mbikëqyrje prindërore, ka nevojë për edukim të specializuar. Sipas 

interpretimit të  nenit 33 par. 1 të KDM, për t’u shqiptuar burgimi për të mitur ndaj kryerësit 

të mitur duhet që i mituri të ketë kryer vepre penale  të dënueshme me më tepër se pesë (5) 

vjet burgim dhe në kohën e kryerjes së veprës të ketë mbushur moshën16 (gjashtëmbëdhjetë) 

vjeç, vetëm në ato raste  kur shqiptimi i masës edukative nuk do të ishte adekuat, për shkak të 

peshës së veprës penale, pasojave të saj dhe shkallës së përgjegjësisë penale”.  

Gjykata e Apelit ka gjetur se gjykata e shkallës së parë, kur ka shqiptuar  burgimin për të 

mitur, ka shkelur ligjin penal në dëm të të miturit, sepse me rastin e shqiptimit të burgimit për 

të mitur, me gjithë plotësimin e dy kushteve të para, nuk është plotësuar kushti i tretë i 

dispozitës së përmendur  “...në rastet kur shqiptimi i masës edukative nuk do të ishte adekuate 

për shkak të peshës së veprës penale, pasojave të saj dhe shkallës së përgjegjësisë penale”. 

Për këto arsye, Gjykata e Apelit, nisur nga ajo që u parashtrua më sipër, në radhë të parë nga 

interesi më i mirë i të  miturit, pasi ai ka nevojë për edukim të specializuar, ndryshoi 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, duke i shqiptuar të miturit masën edukuese 

institucionale të dërgimit në institucionin edukativo-korrektues në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti, duke qenë e bindur se me të këtë masë do të arrihet qëllimi i masave edukuese  dhe do të 

kontribuohet në rehabilitimin dhe zhvillimin adekuat të tij, duke i ofruar mbrojtje, ndihmë 

dhe mbikëqyrje, duke siguruar edukim dhe aftësim profesional, duke zhvilluar përgjegjësinë 

e tij personale dhe  duke ndaluar kështu  sjelljen recidiviste.  

(Aktvendimi Gjykatës së Apelit,  PAM nr. 5/15, datë 24 mars 2013) 

 

PAM nr.59/15 

Anulim i aktvendimit të shkallës së parë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës penal, parashikuar nga neni 384 par. 1 pika 1.12 të KPP, lidhur me nenin 

5 të KDM, pasi  i mungojnë arsyet për faktet vendimtare që kanë të bëjnë me moshën e 



të miturit, personalitetin dhe rrethanat e tij familjare dhe sociale për të përzgjedhur e 

masën apo dënimin që duhet shqiptuar. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktvendimin e trupit gjykues për të mitur të Gjykatës Themelore Prishtinë, PM. nr. 

154/2014 datë 20.06.2014, ndaj të miturit H. H., për veprën penale vjedhje e rëndë, 

parashikuar nga neni 253 par. 1 të KPK, është shqiptuar masa edukuese e dërgimit në 

institucionin edukativ-korrektues në kohëzgjatje prej një (1) viti. I mituri është liruar nga 

shpenzimet e procedurës penale, ndërsa e dëmtuara, për realizimin e kërkesave pasurore-

juridike, është udhëzuar në kontest civil. Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar këtë çështje penale 

sipas ankesës së mbrojtësit të të miturit për vendim për dënim dhe  sipas detyrës zyrtare, gjeti 

se aktvendimi i goditur duhet të anulohet detyrimisht  për këto arsye: 

Aktvendimi i shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

të parashikuara nga neni 384. par. 1. pika 1.12 të KPP, lidhur me nenin 5 të KDM, pasi i 

mungojnë arsyet për faktet vendimtare, që kanë të bëjnë me moshën e të miturit dhe me  

rrethanat me të cilat gjykata e shkallës së parë është udhëhequr kur ka përzgjedhur masën 

edukuese të cilën ia ka shqiptuar të miturit, ndërsa këto shkelje kjo Gjykatë i vëren 

detyrimisht. Pa  këto të dhëna gjykata nuk mund ta vlerësojë ligjshmërinë e vendimit për 

masën e shqiptuar, me rastin e ankesës së paraqitur. 

Arsyetimi i aktvendimit të kundërshtuar përmban të dhëna mbi gjendjen faktike, e cila është 

vërtetuar në bazë të pranimit të fajësisë nga i mituri, ndërsa gjykata e shkallës së parë, duke 

pranuar një pohim të tillë, nuk administroi prova lidhur me vërtetimin e gjendjes faktike dhe 

veprën penale e cila i ngarkohet të miturit. Mirëpo, duke pasur parasysh procedurën që 

zhvillohet ndaj kryerësve të mitur të veprës penale, e cila është procedurë e veçantë, gjykata 

është e detyruar që në shqyrtimin gjyqësor, pa marrë parasysh faktin nëse i mituri e pranon 

ose jo veprën penale që i ngarkohet, t’i administrojë provat që kanë të bëjnë me personalitetin 

e të miturit, me rrethanat e tij familjare dhe sociale, sepse në bazë të vlerësimit të tyre gjykata 

bën përzgjedhjen e masës apo dënimit  që duhet ta shqiptojë në  çdo rast konkret. 

Fillimisht duhet cekur se nga shkresat e lëndës nuk rezulton që të jetë siguruar një provë e 

vlefshme  për të  vërtetuar moshën e H.H., e cila do të administrohej në shqyrtim gjyqësor 

dhe me të cilën do të vërtetohej saktësisht mosha e H.H. për të konstatuar nëse ai, në kohën e 

kryerjes së veprës penale, ishte ose jo  i mitur dhe nëse po – a  ishte i  mitur i ri apo i rritur 

(par. 1 pika 1.2, 1.4 dhe 1.5 i KDM). Pra,  Gjykata e Apelit gjen se aktvendimi i goditur nuk 

përmban arsye për faktet vendimtare, siç është mosha e të miturit, sepse përcaktimi i moshës 

së tij është fakt vendimtar për t’i zbatuar masat dhe dënimet e duhura ndaj të miturit, sipas 

nenit 7 të KDM. 

S dyti, nga arsyetimi i aktgjykimit të kundërshtuar, faqja e fundit, rezulton se gjykata e 

shkallës së parë, me rastin e dhënies së vendimit, i ka marrë parasysh rrethanat rënduese dhe 

lehtësuese, por, sipas Gjykatës së Apelit, kjo nuk ka mjaftuar për zgjedhjen e masës 



edukuese, sepse nuk është vepruar në përputhje me nenin 8 par. 1 të KDM. Gjykata e shkallës 

së parë, pra, nuk i ka vlerësuar drejt rrethanat që kanë të bëjnë me  për personalitetin e të 

miturit, rrethanat e tij familjare e sociale, sepse, siç del nga përmbajtja e raportit social të 

Shërbimit Sprovues (në të cilin është bazuar gjykata e shkallës së parë), nuk kuptohet nëse i 

mituri vazhdon ose jo shkollimin, kjo për arsye se, përderisa në  faqen 1. të këtij raporti del se 

e ka ndërprerë mësimin në gjysmë-vjetorin e parë të klasës së nëntë,  në faqen dy përfundohet 

se i mituri, megjithatë, është duke vijuar shkollimin në klasën e nëntë. 

Më tej gjykata e shkallës së parë, me rastin e dhënies së vendimit për masën edukuese të 

shqiptuar ndaj të miturit ka marr parasysh se ” edhe më parë i janë shqiptuar masa edukuese”, 

por kjo Gjykatë konstaton se nga shkresat e lëndës nuk shihet se cilat masa edukuese i janë 

shqiptuar këtij të mituri dhe në  ç’kohë,  gjë që është me rëndësi vendimtare  në mënyrë që, 

në kontekst të kohës së kryerjes së veprës penale (01.09.2012) për të cilën iu shqiptua masa 

edukuese, të vërtetohet se a e ka kryer atë para apo pas  shqiptimit të masave edukuese. 

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të sigurojë prova për të vërtetuar moshën e saktë 

të të miturit dhe të administrojë prova që kanë të bëjnë me personalitetin e tij, pastaj me atë se 

a vijon shkollimin apo jo, a i janë shqiptuar masa edukuese, nëse po, atëherë të veprojë sipas 

vërejtjeve të sipërme dhe, pas vlerësimit të rrethanave sipas nenit 8 par. 1 të KDM, të bëjë 

përzgjedhjen e masës e cila duhet shqiptuar ndaj tij, duke marrë një vendim të ligjshëm dhe 

duke i  pasur parasysh edhe pretendimet e tjera  ankimore. 

(Aktvendimi Gjykatës së Apelit,  PAM nr.,59/15, datë 18 nëntor 2013) 

 

PAM nr.15/2013 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 

1 pika 1.12 të KPP, lidhur me nenin 5 të KDM, për shkak se dispozitivi është i 

pakuptueshëm, ka mangësi dhe është i paqartë. 

Nga arsyetimi: 

Gjykata Themelore e Gjilanit, me aktvendimin PM. nr. 13/10 të 01.03.2013,  të miturit B.I. 

masën edukuese të dërgimit në institucionin edukativo-korrektues,  shqiptuar me aktvendimin 

e Gjykatës së Qarkut Gjilan Pm. nr. 13/10 datë 05.08.2010, ia ka zëvendësuar me masën 

edukuese të mbikëqyrjes së shtuar nga ana e Shërbimit Sprovues në Gjilan në kohëzgjatje 

prej 1 (një) viti. Është caktuar që i mituri  do të lirohet nga Qendra Korrektese menjëherë 

sapo aktvendimi të marrë formën e prerë, me urdhër të veçantë të gjykatës. 

Kundër këtij aktvendimi, prokurori i shtetit i Prokurorisë Themelore  Gjilan në afatin ligjor 

ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljes së dispozitave të nenit 128 par. 4 të Kodit të 

Drejtësisë për të Mitur (KDM), ngase nuk është marrë për bazë konstatimi i prokurorit se 

familjarët e të miturit dhe viktimës nuk janë pajtuar. Prokurori në ankesë pretendon se 

gjykata e shkallës së parë ka bërë edhe shkelje të dispozitave të nenit 20 të Kodit të Drejtësisë 



për të Mitur, prandaj  ka propozuar  që aktvendimi i ankimuar të anulohet dhe çështja  të 

kthehet për rivendosje. 

Përgjigje ndaj ankesës së prokurorit të shtetit ka paraqitur përfaqësuesi ligjor i të miturit, i ati 

tij H.A., duke propozuar që ankesa e prokurorit të refuzohet si e pabazë dhe vendimi i 

shkallës së parë të vërtetohet. 

Gjykata Apelit konstatoi se aktgjykimi duhet anuluar detyrimisht, për arsye se  përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 pika 

1.12 të KPP, lidhur me nenin 5 të KDM ngaqë dispozitivi i tij është i pakuptueshëm, ka 

mangësi dhe është i paqartë. 

Nga dispozitivi i aktvendimit të ankimuar nuk mund të kuptohet se me cilin lloj të masës 

edukuese i është zëvendësuar masa e dërgimit në institucion edukativo-korrektues, e 

shqiptuar nga e njëjta gjykatë me vendimin numër Pm. 13/10, datë 05.08.2010, sepse në të 

shkruan “i zëvendësohet me masën edukuese mbikëqyrja e shtuar nga ana e Shërbimit 

Sprovues në Gjilan në kohëzgjatje prej 1 viti”. 

Me nenin 7 të KDM është përcaktuar se të miturit mund t’i shqiptohen masat e diversitetit 

dhe masat edukuese dhe dënimet  (gjoba, urdhri për punë në dobi të përgjithshme dhe 

burgimi për të mitur). Në dispozitiv të aktvendimit të ankimuar  qëndron: “ ... se masa 

edukuese e shqiptuar e dërgimit në institucion edukativo korrektues...i zëvendësohet me 

masën edukuese Mbikëqyrja e Shtuar nga ana e Shërbimit Sprovues...” pra nuk precizohet  

lloji i masës edukuese i përcaktuar me dispozitën e nenit 20 par. 3 të KDM. Mungesa e 

precizimit të qartë të masës edukuese  e bën të pakuptueshëm aktvendimin e ankimuar, ngase 

në bazë të dispozitës së nenit 128 par. 4 të KDM, së cilës iu ka referuar gjykata e shkallës së 

parë, kjo  mund ta vazhdojë apo ta pushojë ekzekutimin e masës edukuese ose  ta 

zëvendësojë atë me një masë më të lehtë edukative. 

Për këto arsye aktvendimi i ankimuar u anulua dhe çështja kthehet për rivendosje,  me 

vërejtjen se shkeljet e përshkruara të dispozitave të procedurës penale duhet të mënjanohen, 

në mënyrë që dispozitivi i aktvendimit të jetë i qartë dhe të merret një vendim i ligjshëm. 

Pasi që aktvendimi u anulua sipas detyrës zyrtare, ankesa e prokurorit të shtetit tani për tani 

është jolëndore. 

(Aktvendimi Gjykatës së Apelit,  PAM. nr. 15/2013, datë 24.05.2013) 

 

PAM.nr.74/14 

Ricilësimi i veprës penale - shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, parashikuar nga neni 

365 par. 6, lidhur me par. 1 të KPRK, në veprën penale rrezikimi i trafikut publik, 

parashikuar nga neni 378 par. 6, lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Kosovës. 

  



Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Gjilanit, me aktvendimin PM. nr. 638/2014,  datës 25.11. 2014, të 

miturit D.D, për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 

365 par. 6 lidhur me par. 1 të të KPRK, ia ka shqiptuar vërejtjen gjyqësore. 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka ushtruar mbrojtësi i të miturit, për shkak të 

vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe vendimit mbi shqiptimin e masës edukative, me 

propozimin që aktvendimi të ndryshohet dhe të miturit t’i shqiptohet një masë e diversitetit 

apo aktvendimi të anulohet dhe lënda të kthehet për rishqyrtim. 

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve 

ankimore, por edhe sipas detyrës zyrtare, e ndryshoi aktvendimin e Gjykatës Themelore të 

Gjilanit, PM. nr. 638/14 të datës 25.11.2014, përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale, 

ashtu që veprimet e të miturit i cilësoi si vepër penale rrezikimi i trafikut publik, parashikuar 

nga neni 378 par. 6, lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Kosovës.  

Gjykata e Apelit konstaton se konkludimi i gjykatës së shkallës së parë përkitazi me cilësimin 

juridik të veprës penale është i gabuar, sepse me aktvendimin e ankimuar  ajo ka konstatuar 

se i mituri ka kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 

365 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK, ndërsa nga përshkrimi faktik i  veprës për të cilën i 

mituri shpallet përgjegjës del se ai veprën penale e ka kryer nga pakujdesia, duke  drejtuar 

automjetin e markës “Ford” me regjistrim 06-846 BN, në rrugën magjistrale Ranilluk-

Kamenicë, ka vënë në rrezik jetën dhe trupin e njerëzve dhe të pasurisë së tyre, ashtu që, duke 

mos ia përshtatur shpejtësinë kushteve të trafikut, humb kontrollin mbi automjetin, del nga 

rruga dhe përfundon në ara. 

Nga ky përshkrim del se në rastin konkret në veprimet e të miturit qëndrojnë elementet e  

veprës penale të rrezikimit të trafikut publik, parashikuar nga neni 378 par. 6, lidhur me par. 1 

të KPRK dhe jo me veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga 

neni 365 par. 6, lidhur me par. 1 të KPRK. 

Në komentimin e dispozitës së nenit 365 pika 12 të KPRK thuhet shprehimisht  se “nuk do të 

bëhet fjalë për këtë vepër penale, por për veprën penale kundër sigurisë së trafikut publik, 

nëse vënia në rrezik e jetës dhe trupit të njerëzve ose të pasurisë është shkaktuar me mjet 

motorik në trafikun publik”, andaj, për arsyet e mësipërme, u desh që aktvendimi i ankimuar 

të ndryshohet sa i përket cilësimit juridik të veprës penale.     

  

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAM. nr. 74/14, datë 20.02.2015) 

 

PAM. nr. 8/14 

Anulim i aktgjykimit për shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të procedurës 

penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënparagrafi 1.12 të KPP, për shkak se 



gjykata e shkallës së parë nuk i ka zbatuar drejt dispozitat ligjore të parashikuara nga 

neni 37 te KDM që kanë të bëjnë me shqiptimin e dënimit për bashkimi të veprave 

penale. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës së Qarkut të Gjilanit, PM. nr. 18/12 të datës 

28.09.2012, i mituri S.I. është shpallur fajtor për veprën penale vrasje në tentativë të 

parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 20 të KPK dhe për veprën penale mbajtja në 

pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve, parashikuar nga 

neni 328 par. 2 të KPK, duke ia caktuar për këto vepra penale  dënimet veç e veç - për veprën 

e parë me 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj burgim dhe për të dytën me 2 (dy) muaj burgim, kurse 

me zbatimin e dispozitës së nenit 71 par. 1 pika 4 të KPK e ka gjykuar me dënim unik 

burgimi prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin  ia ka llogaritur edhe kohën e kaluar në 

paraburgim prej 7.07.2012 gjer më 28.09.2012.  

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka ushtruar mbrojtësi i të miturit, për shkak të vendimit mbi 

sanksionin penal dhe ka propozuar që ai të ndryshohet, ashtu që të miturit S.I. t’i shqiptohet 

një dënim nën minimumin e parashikuar ligjor apo të njëjtin dënim t’ia kushtëzojë. 

Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vepruar sipas pretendimeve ankimore, por edhe sipas 

detyrës zyrtare, vlerësoi se aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut  Gjilan, PM. nr. 18/2012 i datës 

28.09.2012, është  përfshirë nga shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale,  për 

shkak të të metave që përmban dispozitivi i tij. 

Me aktgjykimin e përmendur ndaj të miturit S.I. për veprën penale vrasje në tentativë të 

parashikuar nga neni 146 lidhur me nenin 20 të KPK dhe veprën penale mbajtja në pronësi, 

në kontroll, në posedim dhe në shfrytëzim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 

328 par. 2 të KPK, janë caktuar dënimet veç e veç për secilën vepër dhe pikërisht -  për 

veprën  e parë me 1 ( një) vit e 6 (gjashtë) muaj burgim dhe për veprën e dytë me 2 (dy) muaj 

burgim. Me zbatimin e dispozitës së nenit 72 të KPK, i mituri është gjykuar me dënim unik 

burgimi prej 1 (një) viti e gjashtë muaj, në të cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim 

prej datës 07.07.2012 deri më datën 28.09.2012. 

Gjykata e shkallës së parë të miturit i ka shqiptuar dënimin unik me burgim në kundërshtim 

me dispozitat ligjore që parashikohen në Kodin e Drejtësisë për të Mitur - neni 37 të KDM, 

sepse përveç asaj që i ka shqiptuar dënimet veç e veç për secilën vepër e që është në 

kundërshtim me dispozitën e lartpërmendur, edhe  me rastin e shqiptimit të dënimit unik 

gabimisht e ka zbatuar dispozitën ligjore, sepse nuk i ka shqiptuar dënimin me burgim për të 

mitur në pajtim me nenin 33 të KDM, por i ka shqiptuar dënimin me burgim.  

Prandaj, dispozitivi i aktgjykimit, duke qenë i këtillë, është i paqartë, i paekzekutueshëm dhe 

paraqet shkelje thelbësore absolute të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga 

neni 384 par. 1 nën par. 1.12 të KPPK.  



(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAM. nr .8/14, datë 25.03.2013)   

 

PAM. nr. 12/14 

Ndryshimi i aktgjykimit për shkak të shkeljes së Ligjit Penal të parashikuar nga neni 

385 par. 1 nënpar. 1.6 të KPP, lidhur me nenin 5 të KDM, kur gjykata nuk ka llogaritur 

kohën e kaluar ne paraburgim ne dënimin e shqiptuar me burgim, sepse çdo privim nga 

liria, sipas dispozitës se nenit 83 par. 1 të KPRK, llogaritet në dënimin e shqiptuar.  

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, PM. nr. 28/13 të datës 29.01.2014,  i 

mituri G.K.,  për veprën penale vrasje në tentativë të parashikuar nga neni 178, lidhur me 

nenin 28 të KPRK dhe veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll ose në posedim të 

paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 375 par. 1 të KPRK,  është gjykuar me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 1(një) viti, të cilin do ta mbajë pasi aktgjykimi  të ketë marrë 

formë të prerë.  

Në procedurën ankimore lidhur me ankesën e mbrojtësit të të miturit, Gjykata e Apelit e 

ndryshoi aktgjykimin e ankimuar përkitazi me llogaritjen e paraburgimit. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se i mituri për këtë vepër penale ka qenë në paraburgim prej 

datës 10.01.2007 e deri më datën 25.02.2007, mirëpo nga aktgjykimi i ankimuar del se në 

dënimin e shqiptuar nuk është llogaritur koha e kaluar në paraburgim.  

Sipas dispozitës së nenit 83 par. 1 të KPRK (nenit 73 par. 1 të KPK), koha e kaluar në 

paraburgim, arrest shtëpiak  dhe çdo periudhë e heqjes së lirisë lidhur me veprën penale 

llogariten në dënimin e shqiptuar me burgim dhe në dënimin me gjobë. 

 Prandaj, kjo Gjykatë vlerëson se pretendimi i mbrojtësit është i bazuar, sepse në rastin 

konkret është shkelur ligji penal në dëme të të miturit, respektivisht neni 385 par. 1 nënpar. 

1.6 të KPP, ngase janë shkelur dispozitat që kanë të bëjnë me llogaritjen e paraburgimit. 

(Gjykata e Apelit e Kosovës, PAM. nr. 12/14, datë 09.07.2014) 

 

PA1. nr. 1313/2012 

Shkelja esenciale e dispozitave te procedurës penale, parashikuar nga neni 384 par. 1 

nënpar. 1.12 të KPP, për faktin se aktgjykimi nuk përmban arsye sa u përket fakteve 

vendimtare të vendimit për dënim.  

 

Nga arsyetimi 



Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinë, P. nr. 347/12, datë  12.10 2012, i akuzuari 

A.K, është shpallur fajtor për veprën penale vjedhje e rëndë të parashikuar nga neni 253 par. 

1 pika 1 te KPK dhe është dënuar me  1 vit e 6 muaj burgim.  

Lidhur me ankesën e mbrojtësit te të akuzuarit sa i përket vendimit për dënim, ky aktgjykim u 

anulua sipas detyrës zyrtare nga Gjykata e Apelit, për arsye se gjykata e shkallës së parë, në 

arsyetimin e aktgjykimit vetëm ka cekur se, me rastin e caktimit të dënimit, i ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat që  ndikojnë në masën e dënimit konform nenit 64 të KPPK, por nuk ka 

përmendur fare se cilat janë ato rrethana. 

Një arsyetim i tille i vendimit për dënim, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, paraqet shkelje 

esenciale te dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 

1.12, lidhur me nenin 370 par. 6 të KPP, sepse, sipas dispozitës së  nenit 370 par. 6 te KPP, 

kur i akuzuari dënohet me burgim, gjykata është e obliguar që në mënyrë te veçantë t’i 

paraqesë rrethanat të cilat i ka marrë parasysh me rastin e matjes së dënimit, kur kihet 

parasysh se vendimi për dënim është pjese e veçantë e aktgjykimit, kështu që në rastet kur 

vendimi për dënim  nuk arsyetohet, ai nuk mund të vlerësohet. 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1. nr. 1313/12, datë 16.05.2013) 

 

PA1. nr. 967/2015 

Shkelja e ligjit penal. - Kur gjykata për veprën penale vjedhja e shërbimeve komunale, 

parashikuar nga neni 320 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), të 

akuzuarit nuk i ka shqiptuar dënim kumulativ - me gjobë dhe me burgim, ajo ka 

shkelur ligjin penal në favor të tij. 

 

Nga arsyetimi 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Gjakovës - Dega Rahovec, P. nr. 542/2013, datë 

22.06.2015, i akuzuari Sh.D. është shpallur fajtor për veprën penale vjedhja e shërbimeve 

komunale - neni 320 par. 1 të KPRK,  për të cilën është gjykuar me kusht, ashtu që iu ka 

caktuar dënimi me 3 (tre) muaj burgim, ekzekutimi i të cilit është shtyrë për 1(një) vit, me 

kusht që i akuzuari, pasi aktgjykimi të ketë marrë formë të prerë, të mos kryejë ndonjë vepër 

penale. I akuzuari është obliguar që, në emër të paushallit gjyqësor, t’i paguajë 30€, kurse e 

dëmtuara KEDS, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest të 

rregullt civil. 

Kundër këtij aktgjykimi ka paraqit ankesë prokurori i Prokurorisë Themelore të Gjakovës, 

për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozimin që ankesa të aprovohet dhe të akuzuarit 

t’i shqiptohet edhe dënimi me gjobë. 



Gjykata e Apelit, lidhur me ankesën e prokurorit, e ndryshon aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë, ashtu që  të akuzuarit, për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, ia 

shqiptoi edhe dënimin me gjobë prej 200 €. 

Gjykata e Apelit vlerëson se me të drejtë pretendohet në ankesën e prokurorit se është shkelur 

ligji penal në favor të të akuzuarit, ngase, sipas kodit penal, konkretisht nenit 320 par. 1 të 

KPRK, për veprën penale vjedhje e shërbimeve komunale parashikohet dënimi kumulativ-me 

gjobë dhe me burgim deri në tri vjet. Mirëpo, meqë gjykata e shkallës së parë ndaj të 

akuzuarit ka shqiptuar vetëm dënim me burgim, të cilin ia ka kushtëzuar, por jo edhe dënimin 

me gjobë, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë u ndryshua dhe të akuzuarit iu shqiptua 

edhe dënim me gjobë. 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 967/2015, datë 8.09.2015) 

 

PA1.nr.1646/2014   

Kur Gjykata ndaj të akuzuarit, në mbështetje të nenit 363  par. 1 nën par. 1.3 të KPP, 

ka refuzuar akuzën për veprën penale marrja në posedim e tokës në pronësi shoqërore 

në mënyrë të paligjshme, parashikuar nga neni 259 par. 1 të KPK, për shkak të 

parashkrimit absolut të ndjekjes penale, ajo ka shkelur ligjin në favor të të akuzuarit, 

sepse në rastet e veprave penale permanente, siç është vepra penale e lartpërmendur, si 

veprim i kryerjes konsiderohet e tërë koha derisa zgjatë gjendja e kundërligjshme, 

kurse afati i parashkrimit fillon të ecë nga momenti kur pushon një gjendje e tillë. 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Prishtinës – Dega  Gllogoc, me aktgjykimin P. nr. 134/2012, dt. 

27.10.2014, ndaj të akuzuarit A.G. konform dispozitës së nenit 363 par. 1, nënpar. 1.3 të 

KPP, e ka refuzuar akuzën për veprën penale marrja në posedim e tokës në pronësi shoqërore 

në mënyrë të paligjshme, parashikuar nga neni 259 par. 1 të KPK, për shkak të parashkrimit 

absolut të ndjekjes penale. 

Kundër këtij aktgjykimi ka ushtruar ankesë prokurori i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, 

për shkak të shkeljes së ligjit penal, me propozim që ankesa të aprovohet, kurse aktgjykimi i 

goditur të anulohet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim.  

Gjykata e Apelit pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe pretendimeve  ankimore të 

prokurorit, gjeti se ankesa është e bazuar. Sipas akuzës, i akuzuari ngarkohet se gjatë vitit 

2011, në mënyrë të paligjshme e ka marrë në posedim tokën në pronësi shoqërore dhe atë 

sipërfaqen prej 0.04.50 ha në Gllogoc, në vendin e quajtur “Tubat e Alis”, ngastrën kadastrale 

nr. 405 me numër të fletës poseduese 87, të cilën e administron Komuna e Gllogocit.  

Gjykata e shkallës së parë, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në bazë të provave të 

administruara përfundoi se i akuzuari në mënyrë të kundërligjshme e ka marrë në posedim 



tokën gjatë vitit 2005 dhe meqë vepra është kryer në vitin 2005, kurse ndjekja penale është 

ndërmarrë në vitin 2011, ka arritur parashkrimi absolut, sepse për këtë vepër parashikohet 

dënimi me gjobë ose me burgim deri në një vit, kurse sipas nenit 90 par. 6 të KPK, ndjekja 

penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar 2 vjet nga kryerja e veprës penale të 

dënueshme deri në një vit burgim ose dënim me gjobë, kurse sipas nenit 91 par. 6, ndjekja 

penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa 

absolute mbi ndjekjen penale), kështu që, në rastin konkret, sipas gjykatës së shkallës së parë 

ka arritur parashkrimi absolut, meqë ka kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit, ngaqë 

akuza është ngritur pas kalimit të 8 vjetëve.  

Gjykata e Apelit vlerëson se një përfundim i tillë i gjykatës së shkallës së parë është i gabuar, 

ngase, siç del nga shkresat e lëndës, i akuzuari është ende në posedim të tokës në pronësi 

shoqërore dhe, në raste të tilla, afati i parashkrimit fillon të ecë nga momenti kur pushon 

gjendja e kundërligjshme, por meqë gjendja e kundërligjshme nuk ka pushuar, kjo do të thotë 

se në rastin konkret nuk ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. Prandaj, u aprovua 

ankesa e prokurorit, aktgjykimi u anulua dhe çështja iu kthye gjykatës së shkallës së parë për 

rigjykim.  

 (Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 1646/2014, datë 16.02.2015)                                                                                                          

 

PA1.nr.1153/2012 

Gjykata, në përputhje me dispozitën e nenit 248 të KPPK, është e obliguar që ta 

aprovojë pranimin e fajësisë nga i akuzuari vetëm atëherë  kur ai  e kupton natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit,  i cili mbështet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në 

materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit për plotësimin e aktakuzës së pranuar 

nga i pandehuri dhe çdo prove tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga 

prokurori ose i pandehuri dhe kur aktakuza nuk përmban asnjë shkelje  të qartë ligjore 

ose gabime faktike.  

 

 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Komunale e Prishtinës, me aktgjykimin P. nr. 2412/2012, dt. 13.08.2012, e ka 

shpallur fajtor të akuzuarin N.B për veprën penale të mashtrimit, parashikuar nga neni 261 

par. 2 të KPP, për të cilën e ka gjykuar me  3 (tri) vjet burgim, në të cilën i ka llogaritur edhe 

kohën e kaluar në paraburgim prej 20.05.2012 deri më 13.08.2012. I akuzuari është obliguar 

që, në emër të paushallit gjyqësor, të paguajë 50 €. Të dëmtuarit A. e M., për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike, janë udhëzuar në kontest civil. 



Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor  ka paraqitur ankesë avokati mbrojtës i të 

akuzuarit, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi dënimin, me propozim që 

ankesa të aprovohet dhe aktgjykimi i goditur të ndryshohet,  ashtu që i akuzuari të lirohet nga 

akuza.  Duke vepruar lidhur me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit, Gjykata e Apelit vlerësoi 

se tani për tani nuk është i drejtë zbatimi i ligjit penal për veprën penale për të cilën ai është 

shpallur fajtor. 

Megjithëse i akuzuari, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur më 18.07.2012, 

vullnetarisht e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe trupi gjykues ka ardhur 

në përfundimin se pranimi i fajësisë është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 315 të KPP, i 

cili ishte i aplikueshëm në rastin konkret dhe ai në tërësi mbështetet në faktet e çështjes që 

përmban aktakuza dhe materialet e prezantuara nga paditësi, Gjykata e Apelit vlerëson se 

faktet e çështjes, në bazë të të cilave është ngritur aktakuza, por edhe provat e administruara 

deri në seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilën i akuzuari e ka pranuar fajësinë, nuk e 

mbështesin në tërësi përfundimin e mësipërm të gjykatës së shkallës së parë përkitazi me këtë 

vepër penale.  

Nga shkresat e lëndës dalin jo kontestuese faktet se i akuzuari dhe të dëmtuarit, me 

ndërmjetësimin e  M.B nga Prishtina, më 03.08.2009 kanë lidhur një kontratë për 

shkëmbimin e paluajtshmërive, e cila nuk është vërtetuar në gjykatë, por ka mbetur interne 

mes palëve dhe e u ka shërbyer atyre si një lloj marrëveshjeje. Sipas kësaj marrëveshjeje të 

dëmtuarit shtëpinë e tyre me dy hyrje, me dimensione 14x12 m, dhe truallin me sipërfaqe prej 

12.5 ari, që gjendet në rr. “Ahmet Krasniqi”, e ndërrojnë me të akuzuarin me apartamente 

(banesa) të cilat do të ndërtoheshin në Lagjen “Mati I”, me sipërfaqe të përgjithshme prej 679 

m.
2
, dhe atë 50 % të banesave nga objekti i I-ë dhe 50 % nga objekti i II-të, të cilat do të 

ndërtoheshin nga NTP “Lordi-Edi”, pronar ekskluziv i të cilës është i akuzuari. Nga 

sipërfaqja e përgjithshme e këtyre banesave i akuzuari prej të dëmtuarve bleu dy banesa me 

sipërfaqe prej nga 57 m
2 
, me çmim prej 700 € për metër katror ose me çmim të përgjithshëm 

prej 80.000 € (tetëdhjetë mijë euro). Ndërmjetësuesi M.B, i cili ka ndërmjetësuar në lidhjen e 

kësaj kontrate, është kompensuar në shumë prej 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) euro nga të 

dëmtuarit dhe 3000 (tre mijë) euro nga i akuzuari. Për të njëjtën paluajtshmëri të dëmtuarit 

A.K e M.K,  në cilësinë e shitësve, në njërën anë, dhe i akuzuari në cilësinë e blerësit, në 

anën tjetër, më 18.02.2010 lidhin kontratë për kalimin e së drejtës së shfrytëzimit mbi tokën 

ndërtimore (urbane), të cilën e vërtetojnë në Gjykatën Komunale të Prishtinës, me nr. VR. nr. 

19/2, dt. 19.02.2010, me çmim kontraktues prej 97.000 €, në bazë të cilës  bëhet kalimi i 

pronësisë në emër të të akuzuarit. Nga shkresat e lëndës del se  mes të akuzuarit, si blerës, 

dhe të dëmtuarit M.K., si shitës më 18.02.2010 është lidhur edhe një kontratë që nuk është 

vërtetuar në gjykatë, por nga e cila rezulton se i dëmtuari M. nga pjesa e pronës me sipërfaqe 

prej 1632/946 metër katror, ia shet të akuzuarit sipërfaqen prej 625 metër katror, kurse i 

akuzuari, si blerës, në bazë të kësaj kontrate, këtë sipërfaqe ia kompenson me lokal afarist 

dhe apartamente në ndërtim në Lagjen “Mati I”, rr. “Ahmet Koronica”, ndërsa pjesën tjetër ia 

paguan me të holla në shumën prej 40.000 €. Po ashtu,  del se është lidhur edhe një kontratë, 

gjithashtu e pavërtetuar, më 20.04.2010  mes të akuzuarit, si blerës, dhe të dëmtuarit N.K, si 

shitës, nga e cila rezulton se i dëmtuari ia shet të akuzuarit banesën nr.1 në lagjen “Mati I” në 



katin e VI-të, me sipërfaqe prej 58.45 m
2
 me çmim prej 37.999,5 €. Të gjitha këto 

transaksione janë bërë me pëlqimin e palëve. Pastaj rezulton se i akuzuari paluajtshmërinë që 

e ka kaluar në emër të vet ia  shet personit me emrin SH.K, por këtë shitje e ka bërë me 

pëlqimin e të dëmtuarve (edhe vetë të dëmtuarit e pranojnë këtë fakt), kurse nuk i ka 

përmbushur obligimet kontraktuese nga kontrata e lidhur më 03.08.2009 ndaj të dëmtuarve, 

pra nuk e ka bërë kalimin e pronësisë të apartamenteve që parashikohej të ndërtoheshin në 

lagjen “Mati I”, ngase, siç është mbrojtur ai, objektet nuk janë ndërtuar në periudhën që ishte 

planifikuar, për shkak të keqësimit të gjendjes së tij ekonomike. 

Duke pasur parasysh këtë gjendje të fakteve, për Gjykatën e Apelit nuk është e qartë se në 

çka e ka mbështetur gjykata e shkallës së parë konkludimin e saj se pranimi i fajësisë ka 

mbështetje në faktet e çështjes, që i përmban aktakuza dhe mbi provat në bazë të të cilave 

është ngritur ajo, si  materiale ashtu  edhe ato jomateriale. Kjo, për faktin se mashtrim do të 

thotë sjellje ose mbajtje në lajthim e një personi, ashtu që ky, i shtyrë nga mashtrimi, të bëjë a 

të mos bëjë diçka në dëm të pasurisë së vet ose pasurisë së huaj. Pra, mjeti me të cilin personi 

tjetër vihet ose mbahet në lajthim është mashtrimi, i cili realizohet nëpërmjet pasqyrimit të 

rremë ose fshehjes së fakteve. Kemi të bëjmë me paraqitje të rreme të fakteve kur pohohet 

rrejshëm se ekziston një fakt që vërtet nuk ekziston ose se nuk ekziston një fakt që në të 

vërtetë ekziston. Po ashtu, paraqitje të rreme të fakteve kemi edhe atëherë kur ato pasqyrohen 

ndryshe nga ç’janë ose që kanë qenë në të vërtetë. Në rastin konkret, në bazë të gjendjes së 

fakteve të përshkruara më lart, tani për tani, nuk del se i akuzuari ka paraqitur fakte të rreme 

apo i ka fshehur faktet ekzistuese ose i ka pasqyruar ndryshe ato, ngase pa këto elemente nuk 

ka vepër penale të mashtrimit, edhe pse nuk është kontestuese se ai nuk u është përmbajtur 

afateve kohore, gjegjësisht kushteve të parashikuara në marrëveshjen e dt. 03.08.2009, 

përkatësisht dinamikës së përmbushjes së detyrimeve, sipas kësaj marrëveshjeje, edhe pse për 

këtë ai i ka dhënë arsyet e veta.  

Për arsyet e lartpërmendura, Gjykata e Apelit vlerësoi se, tani për tani, nuk është i drejtë 

zbatimi i Ligjit Penal ndaj të akuzuarit, prandaj vendosi që ta anulojë aktgjykimin e shkallës 

së parë dhe çështjen t’ia kthejë të njëjtës gjykatë për rigjykim, me vërejtjen që në rigjykim të 

administrohen të gjitha provat e kësaj çështjeje penale-juridike dhe, pas vlerësimit të tyre veç 

e veç dhe të lidhura me njëra-tjetër, të marrë vendim të drejtë në këtë çështje. 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 1153/2012, datë 16.04.2013)                                                                                                            

PA1.nr.375/2014 

Neni 73 par. 3 i KPRK parashikon që, me rastin e caktimit të dënimit, gjykata merr 

parasysh por nuk kufizohet në rrethanat, si: shkalla e përgjegjësisë penale, motivet e 

kryerjes së veprës penale, intensiteti i rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, sjellja e mëparshme e kryerësit, pranimi i 

fajësisë dhe rrethanat personale të kryerësit si dhe sjellja e tij pas kryerjes së veprës 

penale. 

 



Nga arsyetimi 

Gjykata Komunale e Gjakovës, me aktgjykimin P. nr. 200/2012, dt. 24.01.2014, e ka shpallur 

fajtor të akuzuarin D.S. për veprën penale rrezikimi i trafikut publik, parashikuar nga neni 

297 par. 5 lidhur me par. 3 të KPK dhe e ka gjykuar me dy vjet burgim dhe e ka obliguar që 

t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 250 €, kurse në emër të paushallit 

gjyqësor 15 €. Të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike,  janë udhëzuar në 

kontest të rregullt civil. 

Gjykata e Apelit e ka ndryshuar në procedurën ankimore aktgjykimin e shkallës së parë sa i 

përket vendimit për dënim, dhe të akuzuarin e ka gjykuar me  kusht, duke ia marrë si të 

vërtetuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej dy vjetësh  dhe ka urdhëruar që ky dënim të 

mos ekzekutohet me kusht që i akuzuari, në afatin prej tri viteve, pasi aktgjykimi të ketë 

marrë formë të prerë, të mos kryejë ndonjë vepër penale.  

Mbrojtësi i të akuzuarit  pretendon në ankesë se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nuk është 

në përpjesëtim me  peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të tij, 

ngase gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar edhe rrethanat lehtësuese se i akuzuari 

është pajtuar me familjen e të ndjerës dhe të dëmtuarave, se  familja e të ndjerës dhe të 

dëmtuarat nuk i janë bashkëngjitur ndjekjes penale, se i akuzuari është familjar - baba i 4 

fëmijëve dhe i vetmi ushqyes i familjes. 

Gjykata e Apelit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktgjykimit të kundërshtuar, 

vlerësoi se pretendimet e mbrojtësit për një dënim më të butë janë të bazuara për këto arsye: 

Sipas ekspertizës së ekspertit të komunikacionit, aksidenti i trafikut është shkaktuar si pasojë 

e kyçjes së pasigurt të të akuzuarit me kamion me rimorkio në rrugën kryesore, duke lëvizur 

ngadalë mbrapa dhe, si pasojë e tejkalimit të shpejtësisë së lëvizjes nga ana e të dëmtuarës 

L.D me veturën e saj “Volkswagen Polo”, si pjesëmarrëse e dytë në këtë aksident, e cila nuk 

e ka përshtatur për  2 km/h shpejtësinë e  lëvizjes së lejuar në atë pjesë të rrugës, ku kufizimi   

ka qenë 50 km/h dhe duke mos lëvizur mesit të shiritit të djathtë si dhe për shkak të 

shpejtësisë së mospërshtatur me kushtet dhe  pamjen e trafikut. Sipas konstatimit të ekspertit, 

aksidenti ka mundur të shmangej pavarësisht lëshimit të të akuzuarit, sikur e dëmtuara të 

kishte lëvizur mesit të krahut të djathtë, siç është e parashikuar me rregullat e komunikacionit 

rrugor, dhe me shpejtësinë e lejuar në atë pjesë të rrugës. 

 Duke pasur parasysh mendimin dhe konstatimin e ekspertit të komunikacionit, rezulton se 

gjykata e shkallës së parë, me rastin e matjes së dënimit, nuk e ka marrë për bazë fare 

shkallën e ulët të përgjegjësisë penale të të akuzuarit, kontributin e tij në shkaktimin e 

aksidentit në raport me kontributin e të dëmtuarës. Prandaj, duke pasur parasysh këto që u 

thanë më sipër  dhe sjelljen e të akuzuarit pas kryerjes së veprës penale, siç është  shprehja e 

keqardhjes nga ana e tij, kërkimi i faljes, sanimi i raporteve me të dëmtuarit dhe, veçanërisht, 

pranimi i fajësisë në të gjitha fazat e procedurës, rrethana këto që rezultojnë nga provat dhe 

faktet që gjenden në shkresat e lëndës, e të cilat nuk janë vlerësuar, kjo Gjykatë dënimin e  

me burgim ia kushtëzoi të akuzuarit me bindjen se edhe me kërcënimin për dënimin do të 

mund të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar nga neni 41 të KPRK. 



(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit PA1. nr. 375/2014, datë 23.04.2014) 

 

PA1. nr. 1481/2014 

Fakti se në dispozitiv të aktgjykimit nuk përmendet dispozita konkrete e Ligjit për 

Sigurinë e Komunikacionit Rrugor (mungesa e normës blankete), së cilës i akuzuari, si 

pjesëmarrës në komunikacion, nuk i është përmbajtur, paraqet shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga neni 384 par. 1 pika 1.12 të KPP, 

ngase dispozitivi është i paqartë.  

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Prishtinës, me aktgjykimin P. nr. 989/2011, dt. 16.10.2014, të akuzuarin 

B.S e ka shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik të parashikuar nga neni 

297 par. 5 lidhur me par. 3 e 1 të KPK, për të cilën e ka gjykuar me kusht, ashtu që ia ka 

caktuar dënimin me 6 muaj burgim, ekzekutimi i të cilit është shtyrë për një vit, me kusht që, 

pasi aktgjykimi të marrë formë të prerë, i akuzuari brenda kësaj periudhe të mos kryejë 

ndonjë vepër penale. I akuzuari është obliguar t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale 

dhe ato për ekspertizën mjekoligjore  20.44 €, për ekspertizën e komunikacionit 40.88 € dhe, 

në emër të paushallit gjyqësor, 40 €.  

Gjykata e Apelit në procedurën ankimore, lidhur me ankesën e prokurorit të ushtruar sa i 

përket vendimit për dënim, vlerësoi se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, për  të cilat duhet të anulohet detyrimisht, kurse 

ankesa e prokurorit tani për tani është jo lëndore.  

Meqë në dispozitiv të aktgjykimit, por as në arsyetim, nuk theksohet dispozita konkrete e 

Ligjit mbi Bazat e Sigurisë së Komunikacionit Rrugor, së cilës i akuzuari, si pjesëmarrës në 

komunikacion, nuk i është përmbajtur, Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi është  

përfshirë nga shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 

384 par. 1 pika 1.12 të KPP. Kjo për faktin se vepra penale për të cilën i akuzuari është 

akuzuar dhe është shpallur fajtor, është vepër penale me dispozitë blankete, e cila duhet të 

plotësohet me dispozitë të veçantë materialo-juridike, nga e cila varet ekzistimi i asaj vepre 

penale. Gjykata, krahas vënies në dukje të fakteve dhe rrethanave të cilat paraqesin elemente 

të veprës penale, duhet ta theksojë edhe dispozitën konkrete të Ligjit mbi Bazat e Sigurisë së 

Komunikacionit Rrugor, sepse  nga kjo dispozitë varet ekzistimi i veprës penale dhe 

përgjegjësia penale e pjesëmarrësit në komunikacionit.  

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 1481/2014, datë 16.10.2014) 

 

PA1. nr. 422/2013 



Ndryshimi i aktgjykimit nga aktgjykim dënues në aktgjykim lirues. 

Vepra penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, parashikuar nga neni 291 par. 1 të 

KPK, konsiderohet e kryer kur, për shkak të ndërmarrjes së një veprimi të rrezikshëm, 

përkatësisht me përdorimin e mjeteve të rrezikshme, me përmbytje, helmim, armë, 

zjarr, energji elektrike etj., shkaktohet rreziku konkret për jetën e njerëzve apo rrezik 

për të shkaktuar dëm të konsiderueshëm të pasurisë (pasoja konkrete ose dëmi 

konkret). 

 

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore e Gjilanit, me aktgjykimin P. nr. 404/2011, datë 16.04.2013, e ka shpallur 

fajtor të akuzuarin F.J. për  veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, parashikuar 

nga neni 291 par. 1 të KPK, për të cilën e ka gjykuar me kusht, duke ia vërtetuar dënimin me 

burg në kohëzgjatje prej 100 (njëqind) ditëve, ekzekutimi i të cilit  shtyhet për 1(një) vit, 

nëse, pasi aktgjykimi të marrë formë të prerë, brenda kësaj periudhe ai nuk do të kryente 

vepër penale. I akuzuari është obliguar  t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë së gjykatës, kurse  në emër të paushallit gjyqësor 25 €.  

 Në procedurën ankimore, me aktgjykimin P. nr. 404/2011, datë 16.04.2013, e Gjykata e 

Apelit ndryshoi aktgjykimin e përmendur si vijon: 

 Me rastin e ankesës së prokurorit të Prokurorisë Themelore të Gjilanit, detyrimisht 

ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Gjilanit, P. nr. 404/2011, datë 16.04.2013, 

ashtu që i akuzuari F. J., në pajtim me nenin 364 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP, lirohet nga akuza 

se  

“më datën 14 shkurt 2011, në kohë të pacaktuar, afër shtëpisë së tij në Gjilan, lagjja 

“Arbëria”, i akuzuari F.J, ka shkaktuar rrezik të përgjithshëm për njerëzit dhe pasurinë e tyre, 

në atë mënyrë që për shkak të borxhit që kishte ndaj Korporatës Energjetike të Kosovës 

(KEK), personat e autorizuar të KEK-ut e kishin shkyçur nga rrjeti elektrik dhe atë në 

shtyllën elektrike, ndërsa i akuzuari kishte bërë kyçjen e serishme, duke hipur në shtyllën 

elektrike dhe duke u kyçur serish, në këtë mënyrë kishte rrezikuar jetën e njerëzve dhe 

pasurinë e tyre,     

-me çka do të kryente veprën penale shkaktimi i rrezikimit të përgjithshëm,  nga neni 291 

par.1 të KPK”. 

 Shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkim të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

Duke  vlerësuar aktgjykimin e kundërshtuar në pjesën për të cilën është ushtruar ankesa dhe 

sipas detyrës zyrtare, përkitazi më shkelje të ligjit penal, kjo Gjykatë vlerëson se me 

aktgjykimin e shkallës së parë është shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarit,  është shpallur 

fajtor dhe është gjykuar për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, parashikuar 

nga neni 291 par. 1 të KPK 



 Sipas përkufizimit ligjor të dispozitës së nenit 291 par. 1 të KPK, kjo vepër kryhet në rastet 

kur ndonjë person me anë të zjarrit, përmbytjeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit 

helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji elektrike ose me ndonjë energji 

tjetër të çfarëdo lloji shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo për pasurinë e një 

rëndësie thelbësore. Ndërkaq, pasoja e kësaj vepre penale konsiston në shkaktimin e rrezikut 

konkret, i cili duhet të konstatohet në çdo rast konkret, ndërsa rrezik konkret konsiderohet 

rasti kur, për shkak të ndërmarrjes apo të mosndërmarrjes së veprimeve apo të masave, ka 

ekzistuar mundësia që në çdo moment të shkaktohet vdekja e një apo më shumë personave 

apo të shkaktohen lëndime të rënda trupore ose të asgjësohet pasuria me përmasa të mëdha. 

Mirëpo, as nga përshkrimi i veprimeve inkriminuese në dispozitiv të aktgjykimit,  as nga 

shkresat e lëndës (provat në bazë të të cilave është ngritur aktakuza) nuk rezulton se i 

akuzuari, pasi që punëtorët e KEK-ut e kishin shkyçur nga rrjeti elektrik  në shtyllën 

elektrike, me kyçjen e serishme ka shkaktuar rrezik të madh për jetën e njerëzve apo për 

pasurinë e një rëndësie thelbësore,  elemente qenësore këto të kësaj vepre penale  që duhen 

përmbushur për të ekzistuar kjo vepër penale.  

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, asnjëra nga format e mësipërme të kësaj vepre penale nuk 

përmbushet në veprimet e të akuzuarit. Në fakt, nga përshkrimi i veprimeve inkriminuese  

dhe nga shkresat e lëndës del se, pasi që punëtorët e KEK-ut e kishin shkyçur nga rrjeti 

elektrik, i akuzuari është kyçur serish, por me ketë rast nuk është shkaktuar kurrfarë rreziku 

konkret qoftë për jetën e njerëzve, qoftë për pasurinë.   

Mbi një gjendje të tillë faktike por me një vlerësim tjetër të provave në bazë të nenit 403 par. 

1 nënpar. 1.2 të KPPK, kjo Gjykatë konstatoi se ligji penal është zbatuar gabimisht kur 

gjykata e shkallës së parë ka përfunduar se në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë elementet e 

veprës penale të parashikuar nga neni 291 par. 1 të KPK. Për arsyet e mësipërme, kjo Gjykatë 

vlerësoi se veprimet e të akuzuarit nuk  inkriminohen sipas dispozitës së nenit 291 par. 1 të 

KPK,  prandaj, në pajtim me dispozitën e nenit 364 par. 1 nënpar. 1.1 të KPP,  vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 422/2013, datë 30 shtator 2013) 

 

PA1. nr. 666/2013 

Ricilësimi i dy veprave penale te vjedhjes në një vepër penale në vazhdim 

Vepra penale në vazhdim.- Përkundër asaj që një prej kushteve që duhet të plotësohet 

për ekzistimin e kësaj vepre penale është ai që ajo të jetë kryer kundër të njëjtit person, 

në raste të caktuara, siç del nga praktika gjyqësore, konsiderohet se kjo vepër penale 

ekziston edhe kur palët e dëmtuara janë persona të ndryshëm.  

 

Nga arsyetimi 



Gjykata Themelore e Gjakovës, me aktgjykimin P. nr. 47/2009, datë 23 maj 2013, e ka 

shpallur fajtor të akuzuarin Sh.D. për dy vepra penale të vjedhjes së rëndë, parashikuar nga 

neni 253 par. 1 pika 1 të KPK dhe, pasi ia ka caktuar dënimet me nga 6 (gjashtë) muaj 

burgim për secilën vepër veç e veç, në përputhje me dispozitën e nenit 80 të KPRK, e ka 

gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve. I akuzuari është obliguar  

t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 25 € dhe, në emër të paushallit 

gjyqësor, 25€. Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në 

kontest civil. 

Kundër këtij aktgjykimi i akuzuari ka paraqitur ankesë brenda afatit, për shkak të shkeljes së 

ligjit penal dhe vendimit dhe vendimit për dënim, me propozim që Gjykata e Apelit 

aktgjykimin e kundërshtuar ta ndryshojë, ashtu që ta ricilësojë veprën penale dhe të akuzuarin 

ta shpallë fajtor për një vepër penale në vazhdim dhe të akuzuarit t’i shqiptojë një dënim më 

të butë. 

  Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit, me aktgjykimin PA1. nr. 666/2013, datë 17 

dhjetor 2013, e ndryshoi aktgjykimin e përmendur si vijon: 

“Me aprovimin e ankesës së të akuzuarit Sh. D., aktgjykimi i Gjykatës Themelore Gjakovë, 

P. nr. 47/2009, datë 23 maj  2013, ndryshohet përkitazi me cilësimin juridik të veprës dhe 

vendimit për dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit gjen se në veprimet e të akuzuarit të 

përshkruara në dispozitivin 1 dhe 2 të aktgjykimit të shkallës së parë,  qëndrojnë elementet e 

një vepre penale të vazhduar vjedhje e rendë, parashikuar nga neni 253 par. 1 pika 1 të KPK 

dhe për këtë vepër e shpall fajtor dhe e gjykon me dënim burgu në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve”.  

 Edhe pretendimet ankimore sa i përket shkeljes se ligjit penal janë të bazuara, ngase në 

veprimet e te akuzuarit qëndrojnë elementet e një vepre penale ne vazhdim. Ne rastin 

konkret, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, në veprimet e të akuzuarit pasqyrohen elementet 

vetëm të një vepre penale të vazhduar parashikuar nga neni 253 par. 1 pika 1 të KPK dhe jo të 

dy  veprave penale, siç ka vlerësuar gjykata e shkallës së parë. Duke pasur parasysh 

njëllojshmërinë e veprimit (dashjen dhe mënyrën e njëjtë), kontinuitetin kohor të veprimit 

(pothuajse brenda dy muajve), njëllojshmërinë si dhe  territori i njëjtë në të dyja  rastet të cilin  

i akuzuari e ka shfrytëzuar për të përfituar në mënyre të kundërligjshme dobi pasurore, pa 

marrë parasysh se bëhet fjalë për të dëmtuar të ndryshëm, në veprimet e të akuzuarit  

qëndrojnë tiparet  e një vepre penale të vazhduar të parashikuar  nga neni 253 par. 1 pika 1 të 

KPK. Prandaj, Gjykata e Apelit, duke miratuar ankesën,  e ndryshoi aktgjykimin e shkallës së 

parë lidhur me cilësimin juridik dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

(Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, PA1. nr. 666/2013, datë 17 dhjetor 2013) 

 

 

 

 


