
1 

 

 

PA1.nr.1328/2018 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, – Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin e përbërë 

nga gjyqtarët: Gani Zabeli, kryetar i kolegjit, Shqipe Qerimi dhe Afrim Shala, anëtarë, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Jeton Leci, procesmbajtës, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit S.D., nga fshati ..., Komuna e Istogut, për shkak të veprës penale kanosja nga neni 

185 par.2, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesës së 

Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Pejë - Dega në Istog, P.nr.433/2017, datë 23.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur, më 

datë 11.01.2019, mori këtë:  

 
 

A KTGJYKIM 

 

 
Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Istog, P.nr.433/2017, datë 23.11.2018, 

vërtetohet 

 
 

A r s y e t i m 

  
 

Gjykata Themelore në Pejë- Dega në Istog, me aktgjykimin P.nr.433/2017, datë 

23.11.2018, të akuzuarin S.D., konform nenit 364 nenpar.1 nën par.1.3 të KPPK-së, e ka liruar nga 

akuza për veprën penale kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së, për shkak se nuk është 

dëshmuar se i akuzuari ka kryer veprën penale me të cilën është akuzuar. Kërkesë pasurore-

juridike nuk ka pasur. Shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, i janë vënë në 

barrë mjeteve buxhetore të gjykatës. E dëmtuara S.D., nga fshati ..., komuna e Istogut, për 

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

 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur Prokurori i Prokurorisë 

Themelore në Pejë, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

vendimit mbi lirimin, me propozim që Gjykata e Apelit aktgjykimin e ankimuar ta anulojë dhe lëndën 

t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim apo rivendosje. 

 

Prokurori i Apelit me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.1330/2018 të datës 27.12.2018, ka 

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

çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje. 

Gjykata e Apelit pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitat e nenit 394 të KPP-së, dhe pasi vlerësoj 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 
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Ankesa është e pabazuar. 

 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk kundërshtohet për shkak të shkeljeve  esenciale 

të dispozitave të procedurës penale, Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës zyrtare e shqyrtoi në 

këtë aspekt komfor dispozitës së nenit 394 të KPP dhe konstatoi se ai nuk përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat do të kushtëzonin anulimin e tij, dhe as 

shkelje të ligjit penal në dëm të të akuzuarit 

 

Prokurori me ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë  nuk e ka vërtetuar drejtë 

gjendjen faktike kur ka mare aktgjykim lirues ndaj të akuzuarit S.D., sepse në tersi ia fali besimin 

mbrojtjes të të akuzuarit edhe pse i njëjti ka deklaruar se prindërit e tij kanë pasur probleme me të 

dëmtuarën dhe familjen e saj edhe për këtë janë të hapura edhe rastet tjera, ndërsa i njëjti jeton 

ndarës me familjen e tij. Sipas ankesës, gjykata e shkallës së parë aspak nuk e ka vlerësuar fjalën 

përfundimtare të Prokurorit, të dorëzuar me shkrim e në të cilën kanë qenë të cekura provat nga të 

cilat vërtetohet se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Me ankesë 

pretendohet se gjykata e shkallës së parë nuk ja ka falë besimin të dëmtuarës me arsyetim se e 

njëjta para gjykatës ishte shumë kontradiktore dhe atë sa i përket datave ku ajo pretendonte se 

ishte kanosur ditën e hënë dhe të martën pa i potencuar datat kurse gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se rasti ka ndodhur me datën 04.09.2018,( do të duhet të ishte viti i 2017). Prokurori  

konsideron me ankesë se ky fakt nuk do të ishte relevant sepse me datë 04.09.2017, është ditë e 

hënë, kurse prokurori i shtetit ka përmirësuar kohën e kryerjes së veprës penale që ka rezultuar të 

jetë me datë 28.08.2017 (ditë e hënë), Po ashtu gjykata e shkallës së parë do të duhej t’ia falte 

besimin deklaratës së saj sepse duke u bazuar më lartë, koha  e kryerjes së veprës penale nuk 

është kontestuese. 

Kolegji penal i kësaj Gjykate i vlerëson si të pabazuara pretendimet ankimore të Prokurorit, 
se aktgjykimi  i ankimuar është mbështetur në gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të gabuar 
dhe jo të plotë e si pasojë e vlerësimit të gabuar të provave, të akuzuarin e ka liruar nga akuza. 
Gjykata e shkallës së parë në bazë të deklaratave të të akuzuarit, dëshmitares-të dëmtuarës  S.D. 
si dhe  raporteve të oficerëve policorë A.P. dhe M.T., si dhe provave të administruara, drejtë dhe 
në mënyrë të plotë ka vërtetuar të gjitha faktet relevante të kësaj çështje juridiko - penale, në bazë 
të këtyre ka nxjerrë konkludime të drejta dhe të ligjshme, arsye të cilat i ka dhënë në arsyetimin e 
aktgjykimi të ankimuar si të drejta dhe të ligjshme në tërësi i aprovon edhe kjo gjykatë. Me ankesë 
sa i përket kësaj baze ankimore, me asgjë nuk vihet në dyshim gjendja e fakteve, të cilën e ka 
vërtetuar gjykata e shkallës së parë, prandaj pa bazë ankimohet aktgjykimi me ankesë sa i përket 
kësaj baze ankimore.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i ankimuar është i qartë dhe konkret, në 
arsyetimin e tij janë dhënë arsye të mjaftueshme juridike dhe faktike, të cilat, si të drejta, i aprovon 
edhe kjo Gjykatë. Gjykata e shkallës së parë ka vepruar në pajtim me dispozitat ligjore të KPPK, 
duke e paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për cilat arsye i merr si të vërtetuara ose të 
pa vërtetuara e duke dhënë vlerësimin e saktësisë së provave kontradiktore. Ajo ka bërë 
vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe lidhur me 
to ka paraqitur konkludimet e veta, të cilat i aprovon edhe kjo Gjykatë, ngase nga dëshmitë e 
dëshmitarëve të lart cekur e në veçanti bazuar në deklaratën kontradiktore të të dëmtuarës, 
gjykata e shkallës së parë nuk ka vërtetuar se i akuzuari S.D. e ka kryer veprën e cila i është vu në 
barrë. Sipas deklaratave të lartë përmendurve, gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se prindët e 
tani të akuzuarit kanë probleme me tani të dëmtuarën, se i njëjti në stacionin policor e ka kuptuar 
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se nga e dëmtuara është akuzuar për kanosje,  se asnjëherë nuk ka pasur probleme me të njëjtën, 
se kanë pasur disa raste me te në gjykatë nga të cilët gjithnjë prindët e tij kanë dalë ngadhënjyes, 
se e dëmtuara me djalin e saj para gjashtë viteve e kanë rrahur babain e të akuzuarit dhe prej atij 
momenti i akuzuari nuk ka asnjë raport me tani të dëmtuarën. 

 
Kolegji penal i kësaj Gjykate vlerëson se meqë gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në 

mënyrë të plotë, drejtë është aplikuar edhe ligji penal kur i akuzuari është shpallur fajtor për veprën 
penale kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK, e cila i vihet në barrë me akuzë.  

 
Kolegji penal i kësaj Gjykate vlerëson se në këtë drejtim gjykata e shkallës së parë drejtë 

ka vërtetuar gjendjen faktike lidhur me veprën kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK, dhe drejtë ka 
vepruar kur të akuzuarin e ka liruar nga akuza konform nenit 364 par.1.nënpar.1.3 të KPPK, për 
shkak se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale, i cili konkludim i shkallës së parë 
është i pranueshëm edhe për këtë gjykatë. 
 

Duke pasur parasysh rrethanat e lart cekura si dhe duke vlerësuar faktin se përgjegjësia 
penale duhet të provohet, Kolegji penal i kësaj Gjykate vlerëson se gjykata e shkallës së parë me 
të drejtë ka aplikuar institutin juridik “in dubio pro reo”, e pranoi mbrojtjen e të akuzuarit se ai nuk 
është vënë në dilemë me asnjë provë nga përfaqësuesi i akuzës dhe e liroi nga akuza. 

  
Nga sa u tha më lartë e sipas dispozitës së nenit 401 të KPP, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
 

                                      
 
 

 

 

                                               GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.1328/2018, datë 11.01.2019 

 

 

 

Bashkëpunëtori profesional                                          Kryetari i kolegjit-gjyqtari  

         Jeton Leci                                                                                 Gani Zabeli 

 

 

 

 

 

 

Anëtaret e kolegjit: 

 

Shqipe Qerimi  

                                                            

                                                                 Afrim Shala 


