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                                                 PA1.nr.806/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

përbërë nga gjyqtarët Hashim Çollaku kryetari i kolegjit, Shqipe Qerimi dhe Ferit Osmani, 

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Besnike Miftari, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit I.B. nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale Dhunë në 

familje nga neni 248 par.1, 2 dhe 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke 

vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit I.B., av. Nexhat Elshani të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.1158/19 të datës 09.06.2020 në 

seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të Kodit të Procedurës Penal (KPP), me datë 

24.11.2020 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit I.B., av. Nexhat Elshani, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.1158/19 i datës 09.06.2020, vërtetohet. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin P.nr.1158/19 i datës 09.06.2020, të 

akuzuarin I.B., e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Dhunë në familje parashikuar nga 

neni 248 par.1, 2 dhe 3 të KPRK-së, për të cilën i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 3 (tre) muaj dhe dënim me gjobë në lartësi prej 100 (njëqind) €, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as 

detyrimisht, gjykata këtë dënim do ta zëvendësoj me dënim me burgim duke llogaritur 20 €, për 

një ditë burgim, respektivisht me 5 (pesë) ditë burgim. Është obliguar i akuzuari të paguaj 

shpenzimet e gjykatës në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 € dhe për Fondin për 
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kompensim të viktimave të krimit shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit 

I.B., av. Nexhat Elshani për shkak të cenimit të shkeljes së dispozitave esenciale, shkelje të ligjit 

penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit mbi dënimin, me 

propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ankesën ta aprovoj si të bazuar aktgjykimin e 

ankimuar ta hudhë jashtë fuqisë ligjore dhe të nxjerr vendim të ri dhe të mbrojturit të tij dënimin 

e shqiptuar të ia zëvendësoj me gjobë. 

Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.821/2020 datë 09.10.2020, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit, ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet. 

Gjykata e Apelit konform nenit 390 të KPP-së caktoi dhe mbajti seancën e kolegjit për të 

cilën me kohë dhe në mënyrë të rregullt i njoftoj palët, në seancë prezantuan i akuzuari I.B. dhe 

mbrojtësi i tij av. Nexhat Elshani, ndërsa Prokurori i Apelit dhe e dëmtuara L.SH. edhe pse të 

njoftuar me kohë dhe në mënyrë të rregullt nuk prezantuan në seancë. Mbrojtësi i të akuzuarit 

Nexhat Elshani në seancë deklaroj se sikurse vërehet nga shkresat e lëndës Prokurori në vetëm 

një provë është referuar, pra ku është dëgjuar edhe fëmija i tyre 7 vjeç pasi që ka qenë vetëm 

deklarata e të dëmtuarës si dhe ka propozuar që dënimi me burgim t’i kthehet në gjobë, por 

gjykata e ka refuzuar se kemi të bëjmë me dhunë në familje. I akuzuari I.B., në seancë deklaroj 

se e mbështet në tërësi pretendimet e mbrojtësit të tij. 

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

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPP-së, dhe pas vlerësimeve të pretendimeve 

në ankesë, gjeti se: 

 

Ankesa është e pabazuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit me ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale duke theksuar se aktgjykimi është në 

kundërshtim me vetveten përkatësisht dispozitivi i tij është në kundërshtim me arsyetimet e 

dhëna në të. Përderisa në dispozitiv i akuzuari është shpall fajtor për veprën penale si në 

aktakuzë, ndërsa nga arsyetimi i tij dhe atë për shkak të dispozitivit konfuz nuk rrjedh si i 

mbrojturi ta ketë kryer këtë vepër penale. Tutje shton se shkeljet kanë ardhur edhe në faktin se 

nga provat e aktakuzës rrjedh se kemi pas vetëm një provë – dëgjimi i të dëmtuarës L.SH. ndërsa 

në momentin kur mbrojtësi i të akuzuarit është thirrur vetëm në një provë me të cilën nuk mund 

të bazohet aktgjykimi para fjalës përfundimtare të palëve përfaqësuesi i akuzës ka propozuar 

dëgjimin e djalit S.B. përndryshe i mitur vetëm sa për ta provuar aktakuzën. 
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Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi i gjykatës se shkallës se parë nuk përmban 

shkelje esenciale te dispozitave te procedurës penale, në të cilat thirret mbrojtësi i të akuzuarit në 

ankesën e tij, e po ashtu aktgjykimi i ankimuar nuk përmban as shkelje tjera të cilat kjo gjykatë 

konform dispozitave të nenit 394 të KPP-së i vëren çdo herë sipas detyrës zyrtare e të cilat do të 

kushtëzonin anulimin e tij. Aktgjykimi i shkallës së parë, pra edhe dispozitivi është mjaft i qartë 

dhe pa kundërthënie me vetveten dhe me faktet e cekura në arsyetim. Në arsyetim janë 

përshkruar në mënyrë të qartë elementet inkriminuese të akuzuarve që përbëjnë veprën penale 

për të cilën i akuzuari është shpall fajtorë në kuptim dispozitës së nenit 365 të KPP-së, pra 

mënyra se si i akuzuari ka kryer veprimet inkriminuese me datë, vend dhe kohë si në dispozitiv 

të aktgjykimit të ankimuar, veprime këto që përmbajnë elementet qenësore të veprës penale për 

të cilën i njëjti me të drejtë është shpall penalisht përgjegjës dhe i është shqiptuar dënimi si në 

dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit me ankesë e ankimon aktgjykimin edhe për shkak të vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike duke pretenduar se gjykata e shkallës së parë gabimisht 

e ka perceptuar gjendjen faktike në drejtim që të mbrojturin tij ta shpall fajtor për vepër penale të 

cilën nuk e ka kryer fare. Përkundër faktit se ka pasur vetëm një provë të prezantuar në aktakuzë 

për reformacion gjykata ka aprovuar propozimin e palës akuzuese që si dëshmitar për ta aprovuar 

këtë fakt ta ftoj edhe të miturin S.B. deklarata e të cilit është mjaft e paqartë është konfuze ngase 

ka kaluar një kohë e gjatë dhe i njëjti në pyetjen se me çka, kur dhe se e ka goditur këtu të 

dëmtuarën L.SH. i njëjti e ka përzier këtë fakt duke thënë me grusht ndërsa e dëmtuara thekson 

se e ka goditur me shuplak. Shton se e dëmtuara ka deklaruar rrejshëm për faktin se nuk ka 

ndonjë ekzaminim të mjekut mbi lëndimin eventual që e njëjta mund ta ketë pësuar. Në anën 

tjetër thekson se gjykata e shkallës së parë fare nuk i ka besuar deklaratës se të mbrojturit të tij i 

cili e ka pranuar faktin se ka pas mosmarrëveshje me të dëmtuarën pasi e njëjta ka refuzuar që të 

shkoj në dhomën e përbashkët, por që një asnjë mënyrë nuk e ka goditur atë edhe pse në kohën 

kur pretendohet se është kryer kjo vepër dhe atë për shkak të problemeve të mëdha financiare 

dhe familjare i njëjti ka qenë në gjendje të dehur, andaj në bazë të këtyre rrethanave gjykata e 

shkallës së parë duke i besuar deklaratës së të dëmtuarit, deklaratës konfuze të të miturit, 

gabimisht e ka perceptuar gjendjen faktike dhe të mbrojturin tim pa bazë e ka shpall fajtor. 

Ky kolegj vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet e lartcekura ankimore përkitazi me 

vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, ngase sipas shkresave të lëndës vlerëson 

se edhe gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë nga ana e gjykatës së 

shkallës së parë dhe se kolegji penal i kësaj gjykate vlerëson se në këtë drejtim asnjë fakt nuk ka 

ngelur në mëdyshje sikurse që pa të drejtë pretendohet në ankesën e ushtruar. Se i akuzuari I.B. 

ka kryer veprën penale Dhunë në familje nga neni 248 par. 1, 2 dhe 3 të KPRK-së si me datë, 

kohë dhe vend sikurse në dispozitivit të aktgjykimit në pa mëdyshje është vërtetuar nga gjykata e 

shkallës së parë përmes provave të prezantuara në shqyrtimin gjyqësor dhe atë përmes dëgjimit 

të dëmtuarës në cilësi të dëshmitares L.SH., me dëgjimin e dëshmitarit të mitur S.B., me 

dëgjimin e punëtorit të Qendrës për Punë Sociale R.M., leximin e raportit të QPS me ev.05/012 
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nr. 1062 të datës 03.03.2020, leximin e aktvendimit C.nr.1091/19 të datës 05.08.2019 me të cilin 

është aprovuar kërkesa e palës së mbrojtur L.SH. dhe është lëshuar urdhri për mbrojtje për të 

njëjtën ndaj palës përgjegjëse I.B., ka bërë leximin e procesverbaleve të marrjes në pyetje në 

QPS të datës 22.07.2019 dhe 02.12.2019 dhe atë marrjen në pyetje të L.SH., I.B. dhe S.B., 

leximin e aktvendimit C.nr.1353/19 të datës 25.02.2020 me të cilin si paditës I.B. kundër të 

paditurës L.SH. lidhur me çështjen e besimit, ruajtjes, kujdesit dhe edukimit të fëmijës dhe e 

njëjta është tërhequr nga ana e paditësit, leximin e listës së Distribuimit dhe informatës nga QPS 

të datës 29.01.2020 me evidencë 05 nr. 151 si dhe procesverbalin për investimin e palës 

03.02.2020, 10.02.2020, 12.02.2020, 19.02.2020, 22.07.2019 si dhe tri procesverbaleve të datës 

02.12.2019, si dhe ka bërë dëgjimin e të akuzuarit I.B.. Me dëgjimin e të dëmtuarës L.SH. 

gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se ditën kritike në mbrëmje ajo ka qenë në vizitë tek motra 

së bashku me fëmijët e saj dhe ka ardhur i akuzuari – bashkëshorti i saj Irani me e marr me 

veturë. Ai ka qenë nën ndikim të alkoolit dhe kur kanë mbërritur në shtëpi e ka zënë gjumi në 

automjet. E dëmtuara ka hyrë në shtëpi dhe ka përgaditur shtratin që të flenë, ka shkuar dhe e ka 

ftuar bashkëshortin që të vjen dhe i njëjti ka ardhur, ka hëngër bukë dhe ka kërkuar që ajo të 

shkon me të në dhomë të fjetjes.  E dëmtuara ka refuzuar duke thënë se fëmijët janë ende zgjuar 

dhe do të shkon pa fjet ata, atëherë i akuzuari e ka goditur me shuplaka dhe me dhunë duke e 

shtyrë nëpër shkollë e ka dërguar për në dhomë. Pas një kohe ajo ka zbritur nga dhoma dhe e ka 

thirrur policinë, lëndime të dukshme nuk ka pasur dhe pasur shenja të lëndimit në trup. Nga 

deklarata e dëshmitarit S.B., i biri i mitur i të akuzuarit dhe të dëmtuarës, i moshës 11 vjeçare, i 

cili është dëgjuar në prezencën e tani të dëmtuarës si përfaqësuese ligjore e tij, përfaqësuesit të 

QPS nga Prizreni dhe Dr. D.G.B., psikiatër e fëmijëve dhe adoleshencës, gjykata e shkallës së 

parë ka vërtetuar se i njëjti natën kritike ka qenë me nënën, vëllain dhe motrën tek tezja dhe ka 

ardhur babi këtu i akuzuari t’i merr me veturë dhe kanë ardhur në shtëpi. Si kanë mbërritur në 

shtëpi ai ka cekur se babi ka kërkuar bukë, ka hëngër dhe i ka thënë nënës së tij që të shkon lart 

në dhomë. Nëna nuk ka pranuar dhe babi me dhunë e ka tërhequr nga xhemperi, e ka goditur me 

grusht në shpinë dhe nëna është kapur për rezen e derës, por babi me dhunë e ka tërhequr dhe e 

ka quar lartë në dhomë. Pas një kohe nëna ka zbritur poshtë dhe e ka thirrur policinë. Ai së 

bashku me vëllain dhe motrën kanë qenë në dhomë poshtë dhe ai me motrën kanë filluar të qajnë 

kur ka ndodhur kjo, kurse vëllai i vogël ka fjetur. Gjykata e shkallës së parë me të drejtë ia ka 

falur besimin deklaratës së të dëmtuarës dhe dëshmisë së dëshmitarit ngase ato janë në harmoni 

të plotë njëra me tjetrën, dhe në mënyrë të qartë, të plotë dhe gjithëpërfshirëse e vërtetojnë 

mënyrën se si i ka ndërmarr veprimet inkriminuese i akuzuari ditën kritike. Të cilat dëshmi janë 

në harmoni edhe me shkresat tjera të lëndës veçanërisht me deklaratat e dhëna në Qendrën për 

Punë Sociale si dhe me aktvendimin civil për urdhër mbrojte nga i cili vërtetohet se i akuzuari ka 

shkaktuar dhunë ndaj bashkëshortes së tij këtu të dëmtuarës. Andaj nga këto dëshmi dhe prova 

materiale gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike 

dhe më të drejtë të akuzuarin e ka shpall fajtor dhe përgjegjës për veprën penale e cila i vihet në 

barrë, duke mos i falur besimin mbrojtjes së tij, ngase sipas vlerësimit të këtij kolegji një 

mbrojtje e tillë nuk është në harmoni me provat tjera të administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe 
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është vetëm tendencë që i njëjti t’i shmanget përgjegjësisë penale, andaj edhe pretendimet 

ankimore në këtë drejtim janë të pabazuara. 

Mbrojtësi i të akuzuarit e ankimon aktgjykimin edhe për shkak të shkeljeve të  

dispozitave materiale, duke pretenduar se gjykata nuk ia zëvendësoj të akuzuarit dënimin me 

burg në dënim me gjobë edhe përkundër faktit se i mbrojtësi i të akuzuarit dhe i akuzuari e 

kërkuan një gjë të tillë gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Ky kolegj vlerëson se meqë gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, 

drejtë është aplikuar edhe ligji penal kur gjykata të akuzuarin I.B. e ka shpall fajtor dhe 

përgjegjës për veprën penale Dhunë në familje, parashikuar me nenin 248 par. 1, 2 dhe 3 të 

KPRK-së, ngase në rastin konkret nuk ka as rrethana të cilat përjashtojnë kundërligjshmërinë apo 

përgjegjësinë penale të akuzuarit dhe se i pabazuar është pretendimi ankimore i lartë cekur 

ankimor për zëvendësimin e dënimit me burgim në dënim me gjobë. Është fakt i 

pakontestueshëm se mbrojtësi i të akuzuarit pas shpalljes së aktgjykimit ka dhënë pëlqimin që 

dënimi i shqiptuar me burgim të zëvendësohet në dënim me gjobë konform nenit 44 të KPRK-së, 

për të cilin propozim gjykata e shkallës së parë ka marr aktvendim dhe e ka refuzuar. Sipas 

dispozitës së nenit 44 par. 1 të KPRK-së përcaktohet se “Kur gjykata shqipton dënimin me 

burgim deri në gjashtë (6) muaj, gjykata njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me burgim të 

zëvendësohet me dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar”, sipas kësaj dispozite edhe 

pse i akuzuari jap pëlqimin që dënimi me burgim deri në gjashtë muaj të zëvendësohet në dënim 

me gjobë, gjykata mundet, por nuk është e obliguar që të bëjë një zëvendësim të tillë, pra në një 

rast të tillë është e drejtë e gjykatës të vlerësoj se a ka hapësirë që të arrihet qëllimi i dënimit me 

burg duke e zëvendësuar të njëjtin në dënim me gjobë, dhe nëse e sheh të arsyeshme mundë të 

bëjë zëvendësimin, por në asnjë rrethanë nuk është e obliguar edhe nëse i akuzuari e jap pëlqimin 

dhe plotësohen edhe kushtet tjera ligjore për një zëvendësim të tillë. Andaj ky kolegj vlerëson se 

drejtë ka vendosur gjykata e shkallës së parë kur nuk ka bërë zëvendësimin e dënimit me burgim 

në dënim me gjobë edhe pse është dhënë pëlqimi për një gjë të tillë nga ana e mbrojtjes. 

 

Sa i përket vendimit mbi dënimin mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se si rezultat i 

shkeljeve të lartpërmendura ka ardhur në shprehje edhe vendimi mbi dënimin në atë mënyrë se të 

mbrojturit të tij i ka shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej tre muaj përkundër faktit se 

nuk ka prova se i njëjti ta ketë kryer veprën penale. Tutje shton se arsyet lidhur me vendimin mbi 

dënimin që të gjitha janë të pabaza. Gjykata e shkallës së parë me nxjerrjen e vendimit mbi 

dënimin nuk ka vepruar konform dispozitave të KPRK-së duke mos i specifikuar fare se cilat 

janë rrethanat lehtësuese dhe cilat janë rrethana rënduese e të cilat rrethana kanë derivuar një 

formë të këtillë të vendosjes me burgim efektiv prej tre muajve. Në këto rrethana konsideron se 

aktgjykimi i atakuar përmban edhe shkeljet që kanë të bëjnë me vendimin mbi dënimin. 
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Ky kolegj vlerëson se pretendimet ankimore përkitazi me vendimin mbi dënimin janë të 

pabazuara, ngase gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit i 

ka marrë parasysh dhe ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese për të akuzuarin 

dhe atë konform dispozitës ligjore të nenit 69 të KPRK-së, me ç’ rast si rrethana rënduese ka 

vlerësuar kryerjen e veprës penale të dhunë në prani të fëmijëve dhe recidivizmi i të akuzuarit, 

kurse si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin ka marrë sjelljen korrekte e të akuzuarit pas kryerjes 

së veprës penale, pendimi për veprën e kryer dhe premtimi se në të ardhmen nuk do të kryej 

ndonjë vepër të ngjashme penale, dhe në prani të këtyre rrethana i ka shqiptuar të akuzuarit 

dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit ë ankimuar. Vlerësimin e këtillë të rrethanave relevante 

për matjen e dënimit pjesërisht si të drejtë dhe të ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë, por 

pavarësisht kësaj nuk ka vend për shqiptimin e një dënimi tjetër. Kolegji penal i kësaj gjykate e 

pat parasysh se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka vlerësuar si rrethanë rënduese se i 

akuzuari është recidivist, ngase për tu marr si rrethanë rënduese se i akuzuari është recidivist 

gjykata e shkallës së parë është e obliguar të cek se me cilin aktgjykim të plotfuqishëm i akuzuari 

është shpall fajtor për vepër penale dhe dënuar sipas ligjit, duke pas parasysh edhe rrethanat tjera 

lidhur me recidivizmin, andaj ky kolegj në harmoni me parimin e prezumimit të pafajësisë nuk e 

vlerësoj si rrethanë rënduese se i akuzuari është recidivist, por faktin se ndaj të akuzuarit edhe 

më parë është zhvilluar procedurë penale e vlerësoj vetëm si rrethanë rënduese në drejtim të 

sjelljes së më parshme inkriminuese të akuzuarit, pra para kryerjes së veprës penale të akuzuarin 

edhe dy herë tjera e ka lajmëruar e dëmtuara në polici për dhunë në familje ku edhe vet i 

akuzuari në deklaratën e dhënë në polici e ka pranuar që edhe më parë e ka sulmuar fizikisht 

gruan dhe ka vuajtur dënimin me burg, andaj ky kolegj duke pas parasysh të lartcekurat, por edhe 

rrethanat tjera të konstatuara dhe vlerësuara nga gjykata e shkallës së par, si dhe duke pas 

parasysh se në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit nuk theksohet ndonjë rrethanë e re lehtësuese e 

cila nuk ka qenë objekt vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë dhe e cila kishte me ndikuar në 

shqiptimin e një dënimi tjetër apo më të butë, si dhe duke vlerësuar se çfarëdo vepre penale e 

kryer brenda marrëdhënies familje merret si rrethanë rëndueses, vlerësoj se dënimi i shqiptar 

ndaj të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë është në harmoni me intensitetin e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës të kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit si ekzekutor dhe se ky dënim duhet t’i shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht asaj 

individuale, forcimit të moralit të shoqërisë si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve dhe 

se me dënimin e shqiptuar kryerësi do të parandalohet nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe do të ndikoj në përmbajtjen e personave tjerë nga 

kryerja e veprave penale. Kjo gjykatë konsideron se me dënimin e shqiptuar të akuzuarit nga ana 

e gjykatës së shkallës së parë do të arrihet edhe qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitat e 

neni 41 të KPRK-së. 

Nga sa  u tha më lartë në pajtim më dispozitën  e nenit  401 të KPP-së,  u  vendos si në 

dispozitiv  të këtij  aktgjykimi. 
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