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PA1.nr.915/2020 

 

 

NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Afrim Shala 

kryetar i kolegjit, Shqipe Qerimi dhe Hashim Çollaku anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Vjollca Kurtishaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit S.B., 

nga Ferizaj, rruga “..., për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187 par. 3 lidhur par. 1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesës së të akuzuarit, 

të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, P.nr.108/20, datë 

17.06.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPP-së, me datë 

17.11.2020 këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

Me aprovimin e pjesshëm të ankesës të akuzuarit S.B., e sipas detyrës zyrtare 

ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelor në Ferizaj, P.nr.108/20, datë 17.06.2020, 

përkitazi me vendimin për dënim, ashtu që Gjykata e Apelit të akuzuarit për veprën penale 

Sulmi nga neni 187 par. 3 lidhur me par. 1 të KPRK-së, për të cilën është shpallur fajtor dhe 

të përshkruar më afër si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, dënimin e shqiptuar me 

burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzet) ditësh, nga gjykata e shkallës së parë e merr 

si të vërtetuar, dhe urdhëron që i njëjti dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin 

prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale. Në pjesët tjera ankesa refuzohet si e pabazuar. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin P.nr.108/20, datë 17.06.2020, të 

akuzuarin S.B. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187 par. 3 lidhur 

me par. 1 të KPRK-së, dhe e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 

(njëqind e njëzet) ditësh, i cili do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I 

dëmtuari është udhëzuar që kërkesën e vet pasurore juridike ta realizoj në kontest civil. Është 
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obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës dhe paushallit gjyqësor në 

shumën prej 40 € dhe në fondin e kompensimit të viktimave të dhunës shumën prej 30 €. 

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur i akuzuari S.B., për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetim të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe cenimit të ligjit penal, me propozim që Gjykata e Apelit në 

Prishtinë, ankesën ta aprovoj si të bazuar, aktgjykimin e ankimuar ta ndrysho dhe të akuzuarin 

ta liroj nga akuza, apo të njëjtin aktgjykim ta anuloj dhe lëndën ta kthej në rigjykim. 

 

Prokurori i Apelit me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.930/2020, datë 30.09.2020, ka 

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

dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

Gjykata e Apelit e caktoi dhe e mbajti seancën e kolegjit konform dispozitës së nenit 

390 të KPP-së, në të cilën janë njoftuar Prokurori i Apelit, i akuzuari S.B., përfaqësuesi i palës 

së dëmtuar S.Q. nga fshati ..., Ferizaj. Në seancë prezantoi vetëm i akuzuari S.B. nga Ferizaji 

edhe pse të gjitha palët ishin të njoftuar me rregull. Në seancë i akuzuari deklaroi se 

aktgjykimi ndaj ti është i padrejtë sepse nuk ka kryer vepër penale për të cilën ngarkohet. 

 

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: 

Ankesa e të akuzuarit është pjesërisht e bazuar. 

 

I akuzuari me ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, për faktin se me aktgjykimin e ankimuar është 

dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 ditësh i cili dënim do të ekzekutohet në 

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së tij, me ç’rast gjykata ka shkel dispozitat e nenit 384 

par. 1 pika 1.11, duke qenë se për të njëjtën çështje me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 

Ferizaj P. nr. 259/17 të datës 14.06.2019 është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 120 ditë i cili dënim i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumë prej 400 €. Duke 

qenë se kund aktgjykimit P.nr.259/17 të datës 14.06.2019 ka parashtruar ankesë vetëm i 

akuzuarit dhe Gjykata e Apelit në bazë të ankesës së tij e ka anuluar aktgjykimin dhe lëndën e 

ka kthyer në rishqyrtim, ndërsa ankesë nuk ka parashtruar asnjë palë tjetër, atëherë gjykata  ka 

shkelur në rastin konkret dispozitën e cekur me lart duke i shqiptuar një dënim më të ashpër. 

 

Ky kolegj duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar konform nenit 394 të KPP-së, por 

edhe shkresat tjera të lëndës vlerësoj se pretendimet e lart cekura ankimore janë të bazuara 

dhe aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par. 2 pika 2.1 lidhur me nenin 406 par. 4 dhe me nenin 395 të KPP-së. 

Sipas shkresave të lëndës konstatohet se të akuzuarin S.B. gjykata e shkallës së parë 

konkretisht Gjykata Themelore në Ferizaj duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorit të 
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Prokurorisë Themelore në Ferizaj së pari me aktgjykimin P.nr.259/17 të datës 14.06.2019 e ka 

shpall fajtor për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe i ka shqiptuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzet) ditësh të cilin dënim ia ka shndërruar në dënim me 

gjobë në lartësi prej 400 (katërqind) € e cila gjobë do të paguhet në tri këste mujore pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe në rast mos pagesës do të ekzekutohet dënimi i 

lartshqiptuar. Kundër të njëjtit aktgjykimi ankesë kishte ushtruar vetëm i akuzuari, dhe 

Gjykata e Apelit duke vepruar sipas ankesës të akuzuarit e sipas detyrës zyrtare me 

aktvendimin e saj PA1.nr.1172/2019 të datës 28.10.2019 e anulon aktgjykimin e ankimuar 

dhe çështjen ia kthen gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim. Në rigjykim 

gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave merr aktgjykimin P.nr.108/20 të datës 

17.06.2020 tani të ankimuar, me të cilin të akuzuarin e shpall fajtor dhe i shqipton dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzet) ditësh i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nga kjo nënkuptohet se gjykata e shkallës së parë në 

rigjykim duke i shqiptuar të akuzuarit dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit tani të ankimuar, 

dënim më të ashpër se herën e parë në procedurë, ka vendosur në kundërshtim me parimin 

“Reformatio in Peius” i përcaktuar në nenin 395 të KPP-së sipas të cilit nen “Në qoftë se është 

paraqitur ankesë vetëm në dobi të të akuzuarit, aktgjykimi përsa i përket cilësimit juridik të 

veprës dhe sanksionit penal nuk mund të ndryshohet në dëm të tij”, të cilin parim (dispozitë) 

gjykata e shkallës së parë ka qenë e obliguar ta zbatoj në rigjykim konform nenit 406 par. 4 të 

KPP-së sipas të cilit nen “Me rastin e marrjes së aktgjykimit të ri, gjykata themelore detyrohet 

me ndalesën e paraparë në nenin 395 të këtij Kodi”, andaj sipas kësaj dispozite edhe pse 

gjykata e shkallës së parë ka qenë e detyruar të veproj në pajtim me parimin e “Reformatio in 

Peius”, por përkundër këtyre dispozitave ajo vepron në kundërshtim me këtë parim dhe të 

akuzuarit me aktgjykimin e ri i shqipton dënim më të ashpër se me aktgjykimin e anuluar, 

edhe pse ishte e qarë se ndaj aktgjykimit të parë i cili ishte anuluar nga Gjykata e Apelit, 

kishte ushtruar ankesë vetëm i akuzuari, andaj nga të lart cekurat kolegji penal i kësaj gjykate 

vlerësoj se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par. 2 pika 2.1 të KPP-së ngase gjykata e shkallës së parë nuk 

kanë zbatuar dispozitat e Kodit të Procedurës Penale nga neni 406 par. 4 lidhur me nenin 395 

të KPP-së, e të cilat shkelje lidhen edhe me shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarit, por ky 

kolegj vlerësoj se të njëjtat shkelje nuk kushtëzojnë anulimin e aktgjykimit të ankimuar, andaj 

të njëjtin e ndryshoj si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke i shqiptuar të akuzuarit dënim me 

gjobë dhe duke i shqiptuar një dënim më të favorshëm dhe në këtë mënyrë edhe i evitoj 

evitojë shkeljet e lartcekura. 

 

I akuzuari me ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë edhe me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 pika 1.12, për faktin 

se dispozitivit i aktgjykimit është i paqartë dhe i pakuptueshëm dhe është në kontradikcion me 

arsyet e prezantuara në arsyetimin e tij. 

 

Gjykata e Apelit e vlerësoj aktgjykimin edhe përkitazi me këto pretendime ankimore, 

por vlerësoj se të njëjtat janë të pabazuara dhe se aktgjykimi i gjykatës se shkallës se parë nuk 
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përmban shkelje esenciale te dispozitave te procedurës penale nga neni 384 par. 1 pika 1.12 

lidhur me nenin 370 të KPP-së e 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 akuzuarit 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. 

 

I akuzuari me ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është marrë me vërtetim të 

gabuar të gjendjes faktike, duke theksuar se gjykata e shkallës së parë gabimisht vërtetoi 

gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, duke e shpall të njëjtin 

fajtor për veprën penale e cila i vihet në barrë, ngase provat e administruara në shqyrtimin 

gjyqësor nuk vërtetojnë se i akuzuari në kohë, vend dhe mënyrë siç prezantohet në 

përshkrimin faktik të dispozitivit, me shqelm në shpinë të ketë goditur të dëmtuarin fëmijën 

S.Q., përkundrazi nga deklarata e tij e dhënë në të gjitha fazat e procedurës ka sqaruar në 

detaje se nuk ka pasur asnjë kontakt fizik me fëmijën S.Q., por vetëm se i ka larguar gajbet të 

cilat ishin të vendosura në lulet e dëmtuara, prandaj nuk qëndron se e ka sulmuar të 

dëmtuarin, siç gabimisht ka përfunduar gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar. 

 

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 S.B. ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par. 3 lidhur me par. 1 

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 dëmtuarit S.Q., dëshmitarit S.Q., dhe ka bërë shikimin e 

fotografive në shkresat e lëndës, si dhe ka vlerësuar mbrojtjen e të akuzuarit si çdo provë 

tjetër. Me dëgjimin e të dëmtuarit S.Q. dhe të dëshmitarit S.Q. gjykata e shkallës së parë ka 

vërtetuar se i akuzuari ditën kritike me shqelma i kishte goditur gajbën me moqmulla dhe më 

pas me këmbë e ka goditur në shpinë fëmijën S.Q., të cilën gjendje faktike gjykata e shkallës 

së parë e ka vërtetuar pjesërisht edhe nga mbrojtja e të akuzuarit i cili nuk e ka mohuar faktin 

se ditën kritike kishte larguar gajbet me pemë që ishin të vendosura afër lokalit të tij dhe se 

njërën prej gajbeve e kishte goditur, andaj sipas vlerësimit të kësaj gjykate gjykata e shkallës 

së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të 

aktgjykimit dhe drejtë ka vepruar kur i ka falë besimin deklaratës së të dëmtuarit dhe të 

dëshmitarit, ngase të njëjtat ishin në harmoni me njëra tjetrën dhe pjesërisht ishin në harmoni 

edhe me mbrojtjen e të vetë akuzuarit, e të cilat pa dyshim vërtetoj se i akuzuari ka kryer 
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veprën penale e cila i vihet në barrë. Po ashtu gjykata e shkallës së parë drejtë e ka vlerësuar 

edhe pjesën tjetër të mbrojtjes se të akuzuarit i cili ka mohuar se e ka goditur të dëmtuarin dhe 

me të drejtë nuk ia ka falë besimin, ngase kjo pjesë e mbrojtjes se të akuzuarit nuk është 

argumentuar me asnjë provë të vetme dhe se nuk arriti të vë në dyshim dëshmitë e të 

dëmtuarit dhe dëshmitarit, andaj pretendimet ankimore për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike janë të pabazuara. 

 

I akuzuari me ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me cenim të 

ligjit penal në dëm të akuzuarit, duke theksuar se gjykata e shkallës së parë duke e bazuar 

aktgjykimin e saj në vërtetim të gabuar të gjendjes faktike, cenoi ligjin penal në dëmin e të 

akuzuarit duke e shpall të njëjtin fajtor për vepër penale e cila i vihet në barrë edhe pse në 

veprimet e tij nuk ekziston vepra penale e cekur. 

 

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 S.B. e ka shpall fajtor dhe 

përgjegjës për veprën penale Sulmi, parashikuar me nenin 187 par. 1 lidhur me par. 3 të 

KPRK-së, ngase në rastin konkret në veprimet e të akuzuarit formësohen të gjitha elementet e 

veprës penale për të cilën i akuzuari është shpall fajtor dhe se nuk ka rrethana të cilat 

përjashtojnë kundërligjshmërinë apo përgjegjësinë penale të akuzuarit. 

 

Edhe pse i akuzuari me ankesë nuk e ka ankimuar aktgjykimin për shkak të vendimit 

mbi dënimin, ky kolegj konform nenit 396 të KPP-së, aktgjykimin e ankimuar e vlerësoj edhe 

në këtë drejtim meqë, i akuzuari ka parashtruar ankesë për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të shkeljes së ligjit penal, dhe vlerësoj se gjykata e 

shkallës së parë konform dispozitave ligjore drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka konstatuar dhe 

vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në matjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, me 

ç’rast si rrethana lehtësuese për të akuzuarin ka gjetur se deri më tani nuk ka qenë i dënuar me 

ndonjë aktgjykim të formës së prerë, ndërsa si rrethana veçanërisht rënduese ka vlerësuar 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, 

veçanërisht duke marr parasysh moshën e të dëmtuarit, në prani të të cilave rrethana i ka 

shqiptuar të akuzuarit dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Vlerësimin e këtillë 

të rrethanave relevante për matjen e dënimit, si të drejtë dhe të ligjshëm e pranon edhe kjo 

gjykatë, por ky kolegj vlerësoj se të akuzuarit duhet shqiptuar dënimi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, për faktin se aktgjykimi i ankimuar, përkitazi me dënimin e shqiptuar është marrë 

me shkelje të parimit “Reformatio in Peius”, për çka ky kolegj më lart i ka dhënë arsyet e tij, 

andaj ky kolegj duke pas parasysh rrethanat e konstatuara dhe të vlerësuara nga gjykata e 

shkallës së parë, të akuzuarit i kushtëzoj dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimit, me bindje se një dënim i tillë 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 
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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 bazë të nenit 403 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVES 

PA1.nr.915/2020, datë 17.11.2020 

 

 

Bashkëpunëtorja Profesionale                                                                    Kryetari i kolegjit 

Vjollca Kurtishaj                                                                                             Afrim Shala 

                                                                       

 

Anëtarët e kolegjit: 

Shqipe Qerimi 

Hashim Çollaku 


