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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

PA1.nr.549/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Hashim Çollaku  

kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Biljana Rexhiq - anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Ahmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.S., nga komuna e Gjilanit, 

për shkak të veprës penale Dhuna në familje, nga neni 248 par. 1 e lidhur me par. 3 nën par. 3.1 

dhe 3.2 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore 

në Gjilan dhe ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit B.S. – av. Edison Simani, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan P.nr.85/2020, datë 06.02.2020, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më datë 16.07.2020 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

            Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe 

ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit B.S. – av. Edison Simani, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Gjilan P.nr.85/2020, datë 06.02.2020, vërtetohet.  

                  A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, me aktgjykimin P.nr.85/2020, datë 06.02.2020, të 

akuzuarin B.S., për shkak të të veprës penale Dhuna në familje, nga neni 248 par. 1 e lidhur me 

par. 3 nën par. 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së, e  ka shpallur fajtor dhe i ka shqiptuar dënim me burg në 

kohëzgjatje prej 60 (gjashtëdhjetë) ditësh dhe dënim me gjobë në shumën prej 150 € (njëqind e 

pesëdhjetë euro), të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari brenda afatit verifikues 

prej 1 (një) viti, pasi që aktgjykmi i ankimuar të bëhet i formës së prerë, nuk kryen vepër tjetër 

penale. Në të kundërtën dënimi me kusht ka për t’iu revokuar. I akuzuari është obliguar që të 

paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 30.00 €  (tridhjetë euro), si dhe taksa për 

komensimin e viktimave të krimit në shumën prej 30.00 € (tridhjetë euro), në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykmit të ankimuar, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. E dëmtuara, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil. 
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Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë kanë ushtruar :  

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, për shkak të vendimit mbi sanksionin penal 

nga neni 387 par. 1 të KPP-së, duke propozuar që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet sa i 

përket vendimit mbi dënimin, ashtu që të akuzuarit, për veprën penale për të cilën është shpallur 

fajtor ti shqiptojë dënim me burg efektiv në kohëzgjatje më të lartë dhe dënim me gjobë në 

shumë më të lartë.  

Mbrojtësi i të akuzuarit B.S. – av. Edison Simani, për shkak të vendimit lidhur me 

sanksionin penal, duke propozuar që Gjykata e Apeli në Prishtinë ta ndryshojë aktgjykimin e 

ankimuar dhe të akuzuarit konform nenit 75 pika 1 nënpika 1.1, 1.2 dhe konform nenit 76 par. 1 

pika 5, ta ndryshojë vendimin mbi dënimin, ose eventualisht ta prishë lëndën si dhe ta kthejë në 

rivendosje. 

Prokurori i Apelit në Prishtinë me parashtresën PPA/II.nr.566/2020, datë 18.06.2020 ka 

propozuar që të aprovohet ankesa si e bazuar e Prokurorisë, e ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në në Gjilan P.nr.85/2020, datë 06.02.2020, të ndyshohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe ndaj të akuzuarit të shqiptohet një dënim më i lartë me burg efektiv dhe gjobë, 

ndërsa të refuzohet ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit si e pabazuar. 

 Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e 

lëndës,  vlerësoj aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394  të KPP, dhe pas vlerësimit 

të pretendimeve në ankesë gjeti se:  

Ankesat nuk janë të bazuara.  

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

dispozitave të procedurës penale, megjithatë 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 të akuzuarit. 

Po ashtu as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi e kësaj gjykate, ngase në ankesë 

nuk ka mundur të kontestohet, sepse i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor e ka pranuar fajësinë për 

të gjitha pikat e akuzës, edhe gjykata është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj sipas nenit 383 

par. 2 të KPPK-së, ndaj aktgjykimit që është marrë në bazë të pranimit të fajësisë ose 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë nuk lejohet ankesa për gjendjen e fakteve, aktgjykimi i 

ankimuar u vlerësua vetëm në frymën e pretendimeve ankimore sa i përket vendimit për dënim. 

Prokurori e ankimon aktgjykimin e shkallës së parë për shkak të vendimit mbi sanksionin 

penal, duke pretenduar që gjykata e shkallës së parë nuk ka shqiptuar dënimin e merituar në 

pajtim me ligjin, sepse dënimi i shqiptuar është në kundërshtim me rregullat e përgjithshme mbi 

matjen dhe caktimin e drejtë të dënimit të përcaktuar me nenin 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së. 

Dënimi i shqiptuar nuk është në përputhje me dënimin e merituar ngase jo vetëm që nuk është 

shqiptuar dënim adekuat në pajtim me veprimet e të akuzuarit, mënyrën e kryerjes, motivin, 
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shkallën e përgjegjësisë etj, por tek i akuzuari në fjalë përveç pranimit të fajësisë nuk ka 

ekzistuar asnjë rrethanë lehtësuese. Sipas vlerësimit tonë, gjykata ka nënvlerësuar rrethanat 

rënduese sepse vetëm sikur të kishte parasysh se motivi që i ka paraprirë veprës penale ka qenë 

ushtrimi i pushtetit dhe kontrollit tek viktima sikurse edhe cënimi i dinjitetit të saj në mënyrë që 

të arrij qëllimin e tij që të sigurojë para aq sa ai kërkon dhe kurdo që kërkon, kërcënimi që do të 

ndez shtëpinë apo do të dëmtojë të mirat materiale të shtëpisë, sikurse edhe veprimi i tij pa 

refuzim të kërkesave të tij, këmbëngulësinë e treguar, siç nuk është dashur të merret rrethanë 

lehtësuese gjendja tepër e varfër ekonomike sepse kur kemi parasysh se i akuzuari ka kërkuar 

menjëherë një shumë jo të vogël të parave dhe atë 400 €, na jep të kuptojmë se gjendja  e tij nuk 

është e ulët ekonomikisht, prandaj sikur gjykata të kishte parasysh mënyrën e kryerjes së veprës 

penale, ambientin, rrezikshmërinl, pasojat e parikuperueshme në veprimet e të kuzuarit kanë 

mundur të lënë në stabilitetin emocional të të dëmtuarës, nuk do kishte përcaktuar një dënim të 

tillë dhe përkitazi me këtë  konsieroj se gjykata nuk i ka vlerësuar drejtë të gjitha rrethanat dhe 

me këtë edhe i ka minimizuar veprimet inkriminuese të akuzuarit në masë të madhe. Sikur të 

njejta të mirreshin parasysh pasi tek i akuzuari dominojnë rrethanat rënduese, gjykata nuk do të 

shqiptonte një dënim të tillë sidomos kur kemi parasysh faktin se veprat e tilla janë në rritje e 

sipër dhe një dënim i tillë nuk do kontribuonte parandalimit, nuk shpreh satisfaksion për viktimat 

e as gjykimin shoqëror për veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. Duke i pasur parasysh të gjitha këto, me të drejë konsiderojmë se me dënime 

të tilla nuk do parandalohet kryerja e veprave penale dhe se me këto dënime nuk do arrihet 

qëllimi i dlnimit i përcaktuar me nenin 38 të KPRK-së, prandaj duke vlerësuar sanksionin penal 

si jo adekuat për veprën penale me gjithë karakteristikat e kryerjes, rrezikshmërinë shoqërore, 

përgjegjësinë penale, peshën dhe pasojën e veprës penale, propozojmë që aktgjykimi i ankimuar 

të ndryshohet sa i përket vendimit mbi dënimin, ashtu që të akuzuarit, për veprën penale për të 

cilën është shpallur fajtor ti shqiptojë dënim me burg efektiv në kohëzgjatje më të lartë dhe 

dënim me gjobë në shumë më të lartë.  

Mbrojtësi i të akuzuarit, e ankimon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë për shkak 

të vendimit në lidhje me dënimin, duke pretenduar që gjykata gjatë marrjes së vendimit, 

aplikimin e nenit 75 të KP-së, si dhe rregullavetë përgjithshme  mbi matjen e dënimit, fare nuk e 

ka aplikuar këtë dispozitë në tërësi edhe pse sipërfaqësisht ka cekur si rrethanat rënduese ashtu 

edhe ato lehtësuese. Por në esencë ajo fare nuk e ka bërë vlerësimin mbi shkallën e përgjegjësisë 

penalo – juridike. Duke marrë parasysh këto rrethana, mbrotjësi i të akuzuarit konsideron se 

dënimi i shqiptuar ndaj të mbrojturit të tij është tejet i lartë, ngase fare nuk janë marrë parasysh 

rrethanat lehtësuese siç janë të parapara me ligj në rastin e matjes së dënimit si : pranimi i 

fajësisë, pendimi, kërkim falja, pajtimi me nënën e tij, biografia e pastër, se nuk ka kryer kurrfarë 

vepre penale të njejtë apo të ngjashme, sjellja e mirë, korrekësia gjerë në përfundim e shqyrtimit 

kryesor, etj, rrethana këto që nuk janl marrë për bazë nga ana e gjykatës, gjë që drejtpërdrejtë ka 

ndikuar në lartësinë e dënimit të shqiptuar ndaj të mbrojturit tim. 

Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet ankimore të prokurorit që të akuzuarit ti 

shqiptohet një dënim më i ashpër dhe pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit që të shqiptohet një 

dënim më i butë, nuk janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë me rastin  e shqiptimit të 
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dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese  dhe rënduese duke u bazuar në nenet 69, 70, 

71 dhe 72 të KPRK-së. Si rrethana veçanërisht lehtësuese për të akuzuarin gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë për veprën penale për të cilën është akuzuar, faktin se i njejti është penduar 

dhe i ka premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra tjera penale, i njejti është në 

gjendje tejet të varfër ekonomike, ndërsa si rrethana rënduese, gjykata e shkallës së parë gjeti 

rrezikshmërinë e veprës penale dhe shqetsimin emocional dhe frikën të cilën i ka shkaktuar i 

akuzuari të dëmtuarës – nënës së tij. Gjykata e shkallës së parë duke i marrë parasysh këto 

rrethana ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar është i 

drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. Po 

ashtu gjykata ka vlerësuar se me këtë dënim do arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 

të KPRK-së, që konsiston në parandalim e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

dhe të bëjë rehabilitimin e tij, si dhe të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale 

si dhe shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. Një vlerësim të këtillë të rrethanave relevante për matjen e 

dënimit si të drejtë dhe të ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë dhe gjen se gjykata e shkallës së 

parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, ndërsa rrethanat e pretenduara rënduese në ankesën e prokurorit dhe ato 

lehtësuese në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit, sipas vlerësimit të kësaj gjykate nuk janë të 

atij karakteri dhe nuk kanë ndikim që të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim tjetër nga ai të cilin e 

ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë apo që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i ashpër  apo 

më i butë sikurse që pretendohet në ankesa, të gjitha këto rrethana sipas vlerësimit të kolegjit 

penal të kësaj gjykate japin bazë të mjaftueshme që arsyetojnë shqiptimin e dënimit nga gjykata 

e shkallës së parë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, andaj duke marrë parasysh 

rrethanat e konstatuara dhe drejtë të vlerësuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, del se 

dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore 

të veprës së kryer penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutorë dhe se 

kjo do t’i shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht asaj individuale, forcimit të moralit të 

shoqërisë, si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve, se me këtë kryerësi do të 

parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij. Andaj  

kolegji penal i kësaj gjykate konsideron se dënimi i shqiptuar është i mjaftueshëm për tu arritur 

qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 38 të KPRK-së. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.549/20, datë 16.07.2020 

 

Bashkëpunëtori profesional            Anëtarët e kolegjit:                                Kryetari i kolegjit 

Bujar Ahmeti                                          Ferit Osmani                                        Hashim Çollaku 

 

                                                                Biljana Rexhiq 


