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NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
 
 Gjykata e Apelit e  Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e përbërë nga 
gjyqtarët: Kreshnik Radoniqi - kryetar, Xhevdet Abazi dhe Abdullah Ahmeti, anëtarë, me pjesëmarrjen e 
bashkëpunëtores profesionale Leonita Lajçi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit G.T. 
nga fsh. ..., Komuna e Podujevës, për shkak të veprës penale dhunimi nga neni 230 par. 4 nën par. 2 e 
lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe të akuzuarit SH.T., gjithashtu, nga fsh. ..., për shkak të veprës penale 
sulm nga neni 187 par. 1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorisë Themelore – 
Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore – 
DKR në Prishtinë, PKR.nr.364/18, të datës 27.01.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konformë 
dispozitës së nenit 390 të KPPK, më datë 26.06.2020, mori këtë: 
 
 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 
 
 
 Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore - DKR në Prishtinë, kurse aktgjykimi i 
Gjykatës Themelore - DKR në Prishtinë, PKR.nr.364/18, të datës 27.01.2020, përkitazi me të akuzuarin 
G.T., pra, për pjesën liruese vërtetohet. 
 
 Aktgjykimi i Gjykatës Themelore - DKR në Prishtinë, PKR.nr.364/18, të datës 27.01.2020, përkitazi 
me të akuzuarin SH.T., pra, për veprën penale sulm nga neni 187 par. 1 të KPRK-së, mbetet i pa prekur. 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 
 Gjykata Themelore-Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, me aktgjykimin, 
PKR.nr.103/2019, të dt. 04.10.2019, e ka shpallur fajtor të akuzuarin SH.T., për veprën penale sulm nga 
neni 187 par. 1 të KPRK-së, dhe e ka gjykuar me dënim të kushtëzuar duke i përcaktuar dënim me burgim 
në kohëzgjatje prej 1 (një) vjet, dënim ky i cili nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 2 (dy) vjet, 
nuk kryen vepër tjetër penale. 
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  Të akuzuarin SH.T., e ka detyruar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 
përfundimtare të gjykatës, ndërsa, në emër të shumës së paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, të gjitha 
këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 
 Të dëmtuarin Q.B., për realizimin e kërkesës pasurore juridike e ka udhëzuar në procedurë 
kontestimore.  
 
  Me aktgjykimin e ankimuar PKR.nr.364/18, të datës 27.01.2020, gjykata e shkallës së parë, të 
akuzuarin G.T., bazuar në dispozitat e nenit 364 par.1 nën par.3 të KPPK, e ka liruar nga akuza për veprën 
penale dhunimi nga neni 230 par. 4, nën par. 2 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, me arsyetim se me 
provat e proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se i akuzuari G.T., ka kryer 
veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë. 
 

Shpenzimet e procedurës penale kanë mbetur në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.   
 
 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka paraqitur Prokuroria Themelore -DKR në 
Prishtinë, dhe atë vetëm për pjesën liruese, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 
penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkelje të ligjit penal, me propozim që 
Gjykata e Apelit, ta aprovojë ankesën si të bazuar dhe aktgjykimin i ankimuar  përkitazi me pjesën liruese 
ta anulojë dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje.  
 
 Gjykata e Apelit e Kosovës, seancën e kolegjit e caktoi konform dispozitës së nenit 390 par.1 të 
KPPK-së, për të cilën janë njoftuar, Prokuroria e Apelit, e dëmtuara Q.B., i akuzuari G.T. dhe mbrojtësja e 
tij av. Fortesa Mehmeti. Në seancën e kolegjit prezantuan i akuzuari G.T. dhe mbrojtësja e tij av. Fortesa 
Mehmeti, ndërsa, edhe pse të ftuar në mënyrë të rregullt nuk prezantuan Prokuroria e Apelit e as e 
dëmtuara Q.B.. Mbrojtësja e të akuzuarit G.T., në përgjigje të ankesës së prokurorisë propozojë që ankesa 
në fjalë të refuzohet si e pabazuar, ndërsa, aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet, të cilën e përkrahu edhe i 
akuzuari G.T..  
  
 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/I.nr.195/18, të dt. 27.02.2020, ka propozuar 
që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, të aprovohet dhe aktgjykimi i shkallës së parë, të 
anulohet, ndërsa, çështja të kthehet në rigjykim dhe vendosje.  
 
 Gjykata e Apelit, pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, studioi 
aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet e 
cekura në ankesë, gjeti se: 
 
 Ankesa nuk është e bazuar.  
 
 Pretendimet ankimore përkitazi me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 
gjetjet e gjykatës.  
 

Prokuroria Themelore - DKR në Prishtinë, në ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar, përkitazi 
me pjesën liruese, përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat qëndrojnë në 
faktin se i njëjti nuk përmban arsyera të mjaftueshme për faktet vendimtare gjegjësisht ato që janë dhënë, 
janë të pa qarta dhe në masë të konsiderueshme në kundërthënie, sidomos përkitazi me faktet vendimtare, 
e po ashtu  të njëjtat arsyera janë në kundërshtim edhe me përmbajtjen e shkresave–provave të deponuara 
në këtë çështje penalo-juridike. Kështu, gjithë herë sipas pretendimeve ankimore, theksohet se gjykata e 
shkallës së parë, nuk ka dhënë arsye të plota përkitazi me këtë çështje penalo-juridike, sidomos përkitazi 
me ekzistimin e veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit, duke mos marrë kështu fare 
parasysh deklaratat e dëshmitares - të dëmtuarës Q.B., por ka marr parasysh vetëm  

 



 3 

deklaratën e të akuzuarit për çka, edhe gabimisht ka vendosur kur të akuzuarin e ka liruar nga akuza. Më 
tutje në ankesë pretendohet se aktgjykimi i ankimuar mbështetet në prova të papranueshme, mirëpo, 
përkitazi me këtë – pra, prova të papranueshme nuk thuhet asnjë fjalë e vetme konkretisht se cilat janë ato 
prova që ishte dashur të shpallen të papranueshme, mirëpo, nga përmbajtja e arsyetimit rezulton se 
aludohet në deklaratën e të akuzuarit, duke konsideruar se e njëjta – pra, deklarata e të akuzuarit nuk 
është provë e pranueshme, duke cekur se deklaratës në fjalë nuk duhet t’i besohet, por, duhet t’i falet 
besimi deklaratës së të dëmtuarës - dëshmitares Q.B., deklaratë kjo, nga e cila vërtetohet se i akuzuari e 
ka kryer veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë, andaj, konstaton se me vetë faktin që e ka liruar të 
akuzuarin, gjykata e shkallës së parë, ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 
neni 384 par. 1 nën par. 12 të KPPK-së, për çka, edhe domosdoshmërisht aktgjykimi i ankimuar për pjesën 
liruese duhet anuluar.  

 
 Gjykata e Apelit, gjen se nuk qëndrojnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

cekura si më lartë, por as që ka shkelje të tjera të cilat kjo gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare, e që kishin 
me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit të shkallës së parë. 
 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se aktgjykimi i ankimuar 
përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par.12 të KPPK-së, 
ngase aktgjykimi i ankimuar duke përfshirë edhe arsyetimin, është i qartë dhe konkret, po ashtu përmban 
arsyera të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante në këtë çështje penalo-juridike dhe gjykata e shkallës 
së parë, në mënyrë të drejt dhe të plotë ka vërtetuar të gjitha faktet vendimtare dhe atë qasja ndaj fakteve 
vendimtare përveç që ka qenë e drejtë, objektive dhe e ligjshme, po ashtu, ka mbështetje edhe në provat e 
proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor, prandaj nuk qëndron pretendimi ankimor se të njëjtat nuk 
kanë mbështetje në provat e proceduara në seancën gjyqësore. Kështu në rastin konkret gjykata e shkallës 
së parë, vlerësimin e saj e ka bazuar së pari në mbrojtjen e të akuzuarit, i cili i ka mohuar faktet dhe 
rrethanat e përshkruara si në dispozitiv të aktakuzës duke sqaruar se ditën kritike me të dëmtuarën nuk ka 
pasur asgjë, por, për shkak të marrëdhënieve jo të mira të dëmtuarës me bashkëshortin e saj, pra, vëllain e 
të akuzuarit SH.T. edhe e ka trilluar rastin, për çka, pastaj, gjykata e shkallës së parë, përveç, deklaratës 
në fjalë ka marrë parasysh edhe vetë deklaratën e të dëmtuarës – dëshmitares Q.B., e cila përkitazi me 
faktet dhe rrethanat e përshkruara më detajisht si në dispozitiv të aktakuzës, ka dhënë disa deklarata, duke 
filluar nga ajo në polici, në prokurori dhe përfundimisht në seancën e shqyrtimit gjyqësor, mirëpo, asnjëra 
nga deklaratat në fjalë nuk janë të njëjta, pra, të gjitha deklaratat përkitazi me ngjarjen që ka ndodhur ditën 
kritike janë të ndryshme, ku, e dëmtuara nuk arrin që në mënyrë të qartë të shpjegojë ngjarjen, por, në çdo 
deklaratë që jep më vonë, përveç, që bie në kundërshtim me vetë veten, e njëjta nuk ka as mbështetje në 
prova materiale, për çka, pastaj, gjykata e shkallës së parë, duke marrë parasysh se pretendimet e të 
dëmtuarës nuk vërtetohen as nga bashkëshorti i saj - pra, i akuzuari tjetër SH.T., edhe ka aprovuar 
konkludime të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë, ngase, as nga deklaratat e 
dëshmitarëve okular në vendin e ngjarjes nuk vërtetohen faktet dhe rrethanat e përshkruara si në dispozitiv 
të aktakuzës, ku përkitazi me faktet vendimtare, dëshmitarja edhe vetë personalisht nuk është e sigurte se 
si ka ndodhur ngjarja, por, aq herë që ka dhënë deklarata edhe tregimet e saj kanë rezultuar të ndryshme, 
deklaratë kjo që është vlerësuar edhe subjektive, prandaj, edhe e ka liruar të akuzuarin nga akuza e 
prokurorisë për veprën penale dhunimi nga neni 230 par. 4 nën par. 2 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, gjë 
që, një vlerësim të tillë si të drejtë, të argumentuar dhe të ligjshëm e aprovon edhe kjo gjykatë. 

 
Prandaj, konstatimi se me provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor nuk është vërtetuar se i 

akuzuari ka ndërmarr ndonjë veprim inkriminues në drejtim të veprës penale dhunimi nga neni 230 par. 4 
nën par. 2 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, është i ligjshëm dhe i drejtë, për çka, më në detaje përkitazi 
me këtë do të bëhet fjalë gjatë elaborimit të pretendimeve ankimore edhe përkitazi me gjendjen faktike.  
 
 Pretendimet ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkelje 
të ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës.  
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Përkitazi me bazën ankimore vërtetim i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike nga prokuroria 
kontestohet mënyra se si janë vlerësuar provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor nga ana e gjykatës së 
shkallës së parë, e duke pretenduar kështu se edhe konkludimet e asaj gjykate të nxjerra në bazë të këtyre 
provave janë të gabuara. Pretendohet se provat në fjalë janë vlerësuar në mënyrë të njëanshme dhe të 
gabuara dhe se si pasoj e konkludimeve të aprovuara ka rezultuar me shkelje të ligjit penal në favor të 
akuzuarit, për çka gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka vepruar kur vendimin e ka marrë, duke mos 
marrë parasysh deklaratat e të dëmtuarës-dëshmitares Q. B., por, tërë arsyetimin e ka bazuar në 
deklaratën e të akuzuarit, për çka, edhe të njëjtin e ka liruar nga akuza, çka, me këtë, gjykata e shkallës së 
parë, ka bërë edhe shkelje të ligjit penal kur të akuzuarin e ka liruar nga akuza e prokurorisë, kuptohet në 
favor të akuzuarit.  

 
 Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet ankimore të cekura si më lartë, nuk qëndrojnë, ngase, 
gjykata e shkallës së parë, provat e proceduara i ka vlerësuar me përputhje me dispozitat e nenit 361 të 
KPPK-së, kështu që drejt i ka vlerësuar dhe analizuar faktet vendimtare, përkitazi me këtë në këtë çështje 
penalo - juridike në mënyrë të pa dyshimtë ka vërtetuar gjendjen faktike në bazë të së cilës edhe e ka liruar 
të akuzuarin nga akuza, për shkak të veprës penale dhunimi nga neni 230 par. 4 nën par. 2 e lidhur me 
nenin 28 të KPRK-së. 
 
 Në rastin konkret me provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor në mënyrë të pa kontestuar 
gjykata e shkallës së parë, ka vërtetuar se ditën kritike i akuzuari pasi kishte vendosur të shkojë në liqenin 
e Batllavës, me një shok të tij, është kthyer në shtëpi për t’i marrë syzat dhe kostumin e larjes, ku pasi nuk i 
gjen syzat shkon drejtë në dhomën e të dëmtuarës, duke menduar kështu se djali i vogël i të dëmtuarës i 
kishte lënë atje në dhomë duke lozur, i cili duke i kërkuar syzat në fjalë, për një moment shtrihet në 
dysheme për të shikuar për syzat në fjalë, ku pastaj, në atë moment në dhomë futet e dëmtuara dhe pas 
saj për pak minuta futet edhe bashkëshorti i të dëmtuarës, i cili të dëmtuarën e gjen të shtrirë mbi të 
akuzuarin, fakte këto dhe rrethana që i kanë vërtetuar, përveç, vetë të akuzuarit edhe e dëmtuara – 
dëshmitarja Q.B., pastaj, i akuzuari tjetër SH.T., por që faktet dhe rrethanat në fjalë kanë mbështetje edhe 
në provat materiale në shkresa të lëndës. 
 

Ndërsa, përkitazi me faktet kontestuese në këtë çështje penale-juridike, pra, se a tentoi i akuzuari 
ta dhunojë të dëmtuarën, gjykata e shkallës së parë, përveç, deklaratës së të akuzuarit, i cili në mënyrë 
kategorike e ka mohuar një gjë të tillë, duke deklaruar se pasi është futur në dhomën e të dëmtuarën për t’i 
kërkuar syzat e tij, për një moment është shtrirë në dysheme për të kontrolluar për syza nën krevat, kur në 
dhomë është futur e dëmtuara dhe menjëherë i është hedhur në trupin e tij, dhe ende pa kuptuar se çka, po 
ndodh, në dhomë ka ardhur vëllai i tij, dëshmitari SH.T., bashkëshorti i të dëmtuarës, i cili pastaj, e sulmon 
të dëmtuarën dhe e largon nga dhoma, gjykata ka marrë parasysh edhe deklaratën e të dëmtuarës dhe atë 
tri deklarata të dhëna nga e dëmtuara, një në polici, një në prokurori dhe të fundit në seancën e shqyrtimit 
gjyqësor, ku nga përmbajtja e deklaratave në fjalë, rezulton se e dëmtuara nuk arrin që në asnjërën 
deklaratë ta shpjegojë ngjarjen në mënyrë të njëjtë, por, gjithherë atë e ka shpjeguar në mënyra të 
ndryshme, pra, duke mos qenë as vetë e sigurte se çka ka ndodhur ditën kritike, deklarata këto nga të cilat, 
në fillim rezulton se e njëjta ka qenë në dhomë dhe se është sulmuar nga i akuzuari, se të njëjtën më parë 
e ka zhveshur e pastaj, ka filluar edhe kryerja e aktit seksual, ndërsa, më vonë deklaron se i akuzuari ka 
dashur ta dhunojë por se i njëjti nuk ka qenë i zhveshur, por, vetëm e ka kapur të dëmtuarën për trupi e ka 
shtrirë në dysheme dhe ka filluar ta zhvesh dhe atë duke iu kërcënuar edhe me thikë, ku pastaj, në dhomë 
është futur bashkëshorti i saj, deklaratë kjo nga e cila nga gjykata e shkallës së parë, është vlerësuar si e 
pa argumentuar jo e bindshme dhe konfuze, për çka, edhe pastaj, edhe ka konstatuar se me provat e 
proceduara nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale dhunimi nga neni 230 par. 4 nën par. 
2 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së.  
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 Prandaj, përkitazi me faktet kontestuese se a tentoi ta dhunojë i akuzuari të dëmtuarën, gjykata e 
shkallës së parë, ka konstatuar se deklaratat e të dëmtuarës nuk janë të bindshme, ngase, me asnjërën as 
tjetrën deklaratë nuk arrin që në mënyrë të argumentuar dhe të bindshme të vërtetohet se i akuzuari tentoi 
ta dhunojë të dëmtuarën, sidomos, kur e njëjta derisa, njëherë deklaron se i akuzuari e ka zhveshur dhe ka 
filluar edhe kryerjen e aktit seksual, më vonë thotë se nuk ka filluar kryerjen e aktit seksual por vetëm e ka 
tërhequr në drejtim të trupit të tij dhe pastaj, e ka shtrirë në dysheme, duke e kërcënuar kështu edhe me 
përdorimin e thikës ku edhe pastaj, ka ardhur bashkëshorti i të dëmtuarës, po ashtu, përkitazi me dhunën e 
përdorur nga i akuzuari, deklaron se nuk ka pasur kurrfarë shenje dhune, ngase, as që është përdorur për 
çka, edhe nuk ka bërë kurrfarë kontrolli mjekësor, që do të thotë se deklarata e të dëmtuarës nuk ka 
mbështetje as në provat materiale, prandaj, gjykata duke e vlerësuar një deklaratë të tillë si subjektive dhe 
të pa argumentuar edhe ka konstatuar se në bazë të deklaratës së të dëmtuarës nuk vërtetohet gjendja 
faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës së prokurorisë.  
 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh rrethanat e cekura më lartë, gjegjësisht 
faktet jo kontestuese, që u cekën më lartë, pastaj se me asnjë fakt apo rrethanë nuk vërtetohet se i 
akuzuari ka tentuar ta dhunojë të dëmtuarën, atëherë konkludimi i gjykatës së shkallës së parë, se në 
veprimet e të akuzuarit G.T., nuk përmbushen elementet e veprës penale, dhunimi nga neni 230 par. 4 nën 
par. 2 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, është i drejtë dhe i logjikshëm që do të thotë se drejtë është 
aplikuar edhe Ligji Penal dhe nuk ka as shkelje të ligjit penal në favor të akuzuarit, sikur që pretendohet në 
ankesë. 

 
Prandaj, duke pasur parasysh atë që u tha më lartë, kjo gjykatë vlerëson se me të drejtë gjykata e 

shkallës së parë, ka konstatuar se me provat e proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor, nuk është 
vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale dhunimi nga neni 230 par. 4 nën par. 2 e lidhur me nenin 28 
të KPRK-së, ngase, përveç, pretendimeve në aktakuzë, se i akuzuari ka tentuar ta dhunojë të dëmtuarën 
me asnjë provë në shkresa të lëndës por as tani me ankesë, prokuroria nuk ka ofruar ndonjë provë që do 
të argumentonte pretendimin si në aktakuzë, atëherë pretendimet ankimore të prokurorisë se i akuzuari 
është dashur të shpallet fajtor për këtë vepër penale, qartazi janë të pa bazuara e pa mbështetje në prova 
dhe në shkresa tjera të lëndës. 

 
Nga çka u tha më lartë, e konform dispozitës së nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
 

 
GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.136/2020, të dt. 26.06.2020 
 
 
 

Procesmbajtëse,              Anëtarët e kolegjit,                  Kryetari i kolegjit, 
Leonita Lajçi               1.Xhevdet Abazi                  Kreshnik Radoniqi 
___________                    ________________                   ______________ 
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                                                                   ________________ 

 


