
 

 

                                                                                                                            
PA1.nr.1083/2018  

 
 
                                        NË  EMËR  TË  POPULLIT 
 
            Gjykata e Apelit e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Afrim Shala, kryetar 
kolegji, Shqipe Qerimi e Biljana Rexhiq, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 
profesional, Jeton Leci, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit F.Z., 
nga Malisheva, për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187.par.3. lidhur me par.1. 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me ankesën 
e mbrojtësit të akuzuarit, av.RR.H., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc, P.nr.412/2018 datë 30.08.2018, në seancën 
e kolegjit të mbajtur komfor dispozitës së nenit 390 të Kodit të Procedurës Penale 
(KPP), të mbajtur me datë 30.11.2018, mori këtë: 
 
 
                                           A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
           
          Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit F.Z. av.RR.H., 
ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc, P.nr.412/2018 
datë 30.08.2018, vërtetohet. 
 
 
                                    A  r  s  y  e  t  i  m  i 
 
           

Gjykata Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc, me aktgjykimin 
P.nr.412/2018 datë 30.08.2018 të akuzuarin F.Z., e ka shpallur fajtor për shkak të 
veprës penale Sulmi nga neni 187. par.3. lidhur me par.1. të KPRK-së dhe të njëjtit i ka 
shqiptuar, dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, të cilin dënim do të 
vuaj 15 dit pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit i është caktuar 
paraburgimi deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë i cili paraburgim do ti llogaritet 
prej datës 30.08.2018, ku mund të zgjas deri sa aktgjykimi të marr formën e prerë. 
Koha e kaluar në paraburgim do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me burg. I akuzuari 
është obliguar që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 € si dhe për 
mbrojtjen e viktimave shumën prej 50 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, po ashtu është obliguar që për programin për 
Kompensimin e Viktimave, të paguaj shumën prej 30 € në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmëriës së këtij aktgjykimi. E dëmtuara V.Z. për realizimin e kërkesës 
pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. 
 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit F.Z., 
av.RR.H., për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo  të plotë të gjendjes faktike, shkeljes 
së ligjit penal, dhe vendimit mbi dënimin, me propozim që Gjykata e Apelit ankesën të 
aprovojë si të bazuar, aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe çështja ti kthehet gjykatës së 
parë në rishqyrtim dhe vendosje ose ta ndryshoj aktgjykimin e ankimuar dhe ta 
zvogëlon lartësinë e dënimit.  
 
           Prokurori i Apelit, me shkresën PPA/II.nr.1087/2018 datë. 05.11.2018, ka 
propozuar që të refuzohet si e pa bazuar ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit F.Z., 
av.RR.H. e ushtruar kundër aktgjykimi të shkallës së parë dhe aktgjykimi i ankimuar të 
vërtetohet. 
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Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje 

juridiko-penale, studioi aktgjykimin e kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 
të KPP, dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 
-  Ankesa është e pa bazuar. 

 
Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk  ankimohet për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, më gjithat Gjykata e Apelit të njëjtin 
sipas detyrës zyrtare e shqyrtoj edhe në këtë aspekt, konform dispozitës se nenit 394 
të KPPK-së dhe konstatoj se ai nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij, si dhe as shkelje të 
Ligjit Penal në dëm te të akuzuarit. 

 
           Sa i përket vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, mbrojtësi i të 
akuzuarit av.RR.H. me ankesë aktgjykimin e shkallës së parë e atakon për faktin se 
sipas tij nuk është shqyrtuar çështja në mënyrë të plotë dhe në mënyrë të gjithanshme. 
Sipas ankesës së mbrojtësit, gjykata në aktgjykim e ka përshkruar vetëm deklaratën e 
të dëmtuarës dhe sipas tij gjykata nuk e ka materializuar me prova materiale në 
mënyrë që të ndriçohen të gjitha tiparet e veprës penale duke e pasur parasysh 
deklaratën e të akuzuarit se në momentin kritik nuk ka pasur thika në duar. Po ashtu 
mbrojtësi në ankesë e thekson se i akuzuari është i gjendjes së dobët ekonomiko-
sociale, dhe nga familja e tij tani për tani askush nuk është i punësuar, dhe të vetmet të 
ardhura kanë qenë nga puna e tij e krahut, se është penduar për veprën e kryer dhe se 
të dëmtuarës i ka kërkuar falje për veprimet e veta.   
 

Gjykata e Apelit gjeti se gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj 
Gjykate, në fakt me ankesë as që ka mund të kontestohet ngase i akuzuari në 
shqyrtimin gjyqësor e ka pranuar fajësinë dhe gjyqtari individual është pajtuar me një 
pohim të tillë, prandaj aktgjykimi i kundërshtuar u vlerësua  vetëm në drejtim të 
pretendimeve te paraqitura ne ankesë përkitazi me bazat tjera ankimore. 
  
          Sipas ankesës së mbrojtësit e të akuzuarit F.Z. aktgjykimin e ankimuar e 
kundërshton edhe sa i përket shkeljes së ligjit penal, sipas ankesës së mbrojtësit kur 
nuk ka konstatim te drejtë dhe jo të plotë të gjendjes faktike të çështjes penale nga 
gjykata, atëherë është normale që të bëhet aplikimi i gabuar i dispozitave ligjore. 
 
            Kolegji penal i kësaj Gjykate vlerëson se duke pasur parasysh se gjendja 
faktike është vlerësuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, edhe ligji penal është aplikuar në 
mënyrë të drejtë kur gjykata e shkallës së parë të akuzuarin  F.Z. e ka shpallur fajtor 
për kryerjen e veprës penale Sulmi nga neni 187. par.3. lidhur me par.1. të KPRK-së. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit me ankesë e ka kundërshtuar aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë përkitazi me vendimin mbi dënimin, ku në ankesën e tij thekson se 
gjykata nuk ka zbatuar drejtë ligjin penal ndaj të akuzuarit, ngase ka shkuar me 
shqiptimin e dënimit me burg efektiv në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve edhe pse i 
pandehuri nuk ka qenë ndonjëherë i dënuar për vepra të tilla apo të ngjashme, se i 
mbrojturi i tij e ka pranuar fajësinë duke theksuar se aty ka pasur kërcënim dhe jo sulm 
fizik, ku sipas tij ky fakt duhet të argumentohet me prova materiale, me fotografi ose 
me mendim dhe konstatim të mjekut e po ashtu mbrojtësi në ankesën e tij thekson se i 
mbrojturi i tij ndihet thellë i penduar për këtë qe ka ndodhur ne mes tij dhe 
bashkëshortes së tije dhe në këtë rast mbrojtësi i të akuzuarit thekson se ka patur 
mundësi qe gjykata e shkallës së parë ta aplikoj dispozitën ligjore nga neni 74 
par.2.nenpar.3.10. dhe 3.11 të KPRK-së dhe të shkoj në zbutje të dënimit në pajtim me 
dispozitën 75 dhe 76 par.1.6.të KPRK-së. Me ankesë mbrojtësi i të akuzuarit av.RR.H. 



 

 

3 
i propozon Gjykatës së Apelit që ta anuloj aktgjykimin e shkallës së parë dhe lënda të 
kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje ose të njëjtin ta ndryshojë në pikëpamje të 
lartësisë, përkatësisht ta zvogëloëj lartësinë e dënimit. 

 
           Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit 
vlerëson se pretendimet ankimore nga ankesa e të mbrojtësit të të akuzuarit, janë të pa 
bazuara. Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së 
dënimit në mënyrë të plotë dhe gjithë përfshirëse i ka konstatuar dhe drejt i ka 
vlerësuar të gjitha rrethanat në pajtim me dispozitat e nenit 73 të KPRK, duke i 
vlerësuar si rrethana lehtësuese faktin se i akuzuari  ka pranuar fajësinë. Se nuk ka të 
dhëna se i njëjti më parë ka qenë i dënuar dhe se ndaj tuj zhvillohet ndonjë procedurë 
tjetër penale,, se është kryefamiljar dhe baba i dy fëmijëve ndërsa si rrethanë rënduese 
Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar faktin se në rastin konkret ekziston shkalla e 
lartë e dashjes nga i akuzuari për kryerjen e kësaj vepre penale. 
 
Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar drejtë të gjitha 
rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese të lartcekura dhe se në ankesën e mbrojtësit të 
të akuzuarit nuk theksohet asnjë rrethanë lehtësuese e cila nuk është vlerësuar nga 
ana e gjykatës së shkallës së parë e që do të ndikonte në zbutjen e dënimit të 
shqiptuar ndaj të akuzuarit. Kolegji penal pati parasysh edhe deklaratën e të dëmtuarës 
se i bashkëngjitet ndjekjes penale ndaj të akuzuarit dhe se parashtron kërkesë 
pasurore-juridike ndaj të . Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat të cilat i ka 
konstatuar dhe drejt vlerësuar gjykata e shkallës së parë, edhe sipas vlerësimit të kësaj 
Gjykate dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në harmoni me shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprave penale dhe adekuat me përgjegjësinë penale të 
akuzuarit si ekzekutor dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit- preventiva 
individuale dhe ajo e përgjithshme. 
 

Nga sa u tha më lartë në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPK, u vendos si 
në dispozitiv të këtij aktgjykimi          
 
                  
                                         
 
                                      GJYKATA E APELIT E KOSOVËS  
                      PA1.nr.1083/18, me 30.11.2018 
 
 
 
 
Bashkëpunëtori profesional,                        Kryetari i kolegjit - gjyqtari 
Jeton Leci                                                                       1. Afrim Shala  
                                     
 
                                              Anëtarët e kolegjit: 
                                       
                                             2. Shqipe Qerimi 
                                        
                                             3. Biljana Rexhiq 


