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                      NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Kolegji për të mitur i përbërë nga gjyqtarët 

Have Haliti, kryetare e kolegjit, Hashim Çollaku dhe Ferit Osmani, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

zyrtarit ligjor Visar Gashi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit H.F., nga 

fshati ..., Komuna e Gllogocit, për shkak të veprës penale keqpërdorimi seksual i personave nën 

moshën 16 vjeç nga neni 235 par 1 nën par 1.1 të KPK, duke vendosur sipas ankesave, të 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë,  dhe përfaqësueses të autorizuar të dëmtuarës, av. A.H.-Sh. 

të ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për të Mitur, 

PM.nr.291/2013, të dt.09.02.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 31.05.2018, mori 

këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

 I. REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për të Mitur, PM.nr.291/2013, të 

dt.09.02.2018, vërtetohet.     

 

II. Hudhet si e palejuar ankesa e përfaqësueses të autorizuar të dëmtuarës, av. A.H.-Sh.. 

 

 

                                                                    A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për të Mitur, 

PM.nr.291/2013, të dt.09.02.2018, i akuzuari H.F., për shkak të veprës penale keqpërdorimi 

seksual i personave nën moshën 16 vjeç nga neni 235 par 1 nën par 1.1 të KPK, në kuptim të 

nenit 364 par 1 pika 1.3 të KPPK, është liruar nga akuza, sepse nuk është provuar se ka kryer 

veprën penale e cila i vihet në barrë. 

 

I akuzuari është liruar nga shpenzimet e procedurës penale të cilat i vihen në barrë. 

 

E dëmtuara B.Gj., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar, në 

kontestin e rregullt juridiko-civil. 

 

            Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë ushtruar ankesë: 

 

             -  Prokuroria Themelore në Prishtinë, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, duke propozuar që aktgjykimi i ankimuar të anulohet, dhe çështja penale ti 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje, dhe 

 

             - përfaqësuesja e të dëmtuarës B.Gj., av. A.H.-Sh. për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, si dhe vendimit për dënimin, duke propozuar që aktgjykimi i 



 

 

 

ankimuar të anulohet, dhe çështja penale ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe 

vendosje. 

 

             Përgjigje në ankesë të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, ka ushtruar mbrojtësja e të 

akuzuarit H.F., av. S.J., duke propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, të 

hudhet si e pa bazuar, kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 

             Prokuroria e Apelit, me parashtresën PPAM/I.nr.53/2018, të dt.10.05.2018, duke u 

sqaruar përkitazi me ankesat e ushtruara, ka propozuar që e ankesa e Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë, të aprovohet si e bazuar, që aktgjykimi i ankimuar të anulohet, dhe çështja penale ti 

kthehet gjykatës së shkallës së parë  në rigjykim dhe vendosje, kurse sa i përket ankesës së 

përfaqësueses së autorizuar të dëmtuarës, B.Gj., av. A.H.-Sh. e njëjta të hudhet si e pa lejuar. Sa 

i përket përgjigjes në ankesë të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, e parashtruar nga 

mbrojtësja e të akuzuarit H.F., av. S.J., e njëjta të refuzohet si e pa bazuar. 

            

   Gjykata e Apelit në kuptim të nenit 394 të KPPK, duke vlerësuar pretendimet ankimore 

nga ankesat e ushtruara, propozimit me shkrim të Prokurorisë së Apelit në Prishtinë, si dhe 

shkresave tjera të lëndës ka gjetur se: 

              

           Ankesat, e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, si dhe e përfaqësueses së autorizuar 

të dëmtuarës B.Gj., av. A.H.-Sh. nuk janë të bazuara. 

 

           Përkundër asaj që përfaqësuesja e autorizuar e të dëmtuarës, ka ushtruar ankesë për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispotzitave të procedurës penale, duke theksuar se gjatë vendosjes 

gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar në masë të duhur të gjitha provat e deponuara, të 

njëjtat është dashur që ti vlerëson, e gjithashtu është dashur që ta vlerëson edhe sim kartelën e 

telefonit të cilën ia ka dhënë i akuzuari të dëmtuarës, si dhe është dashur që ti vlerëson rrethanat 

sociale dhe tradicionale të dëmtuarës. 

 

           Kolegji për të mitur i kësaj gjykate, ka vlerësuar aktgjykimin e ankimuar sipas 

pretendimeve ankimore, sa i përket shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, për 

të cilat përkujdeset edhe sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 394 të KPPK, dhe ka ardhur në 

përfundim se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar nuk është në kundërshtim me vetveten dhe 

me arsyetimin e të njëjtit, është i kuptueshëm, sepse përmban të gjitha arsyet lidhur me faktet 

vendimtare të cilat e karakterizojnë veprën penale keqpërdorimi seksual i personave nën 

moshën 16 vjeçare nga neni 235 par 1 pika 1.1 të KPK, ngase gjykata e shkallës së parë në 

mënyrë të drejtë ka aplikuar dispozitat përkatëse ligjore, se aktgjykimi i ankimuar nuk 

përfshihet me shkeljet të parapara në nenin 384 par 1 pika 1.12 lidhur me nenin 370 të KPPK, 

sepse  i njëjti e përmban formën e paraparë me shkrim, duke dhënë arsye të qarta dhe të 

mjaftueshme përkitazi me faktet vendimtare të cilat janë vërtetuar për secilën pikë të 

aktgjykimit, si dhe paraqitur saktësinë e secilës provë, ashtu që i njëjti është përpiluar në 

harmoni me ligjin, dhe si i tillë është i pranueshëm edhe për kolegjin e kësaj gjykate. 

 

      Gjithashtu, kolegji për të mitur i kësaj gjykate e ka vlerësuar aktgjykimin edhe sa i përket 

shkeleve të ligjit penal sipas detyrës zyrtare, dhe ka ardhur në përfundim se i njëjti nuk përfshihet 

me shkelje të ligjit penal, se në këtë çështje penale gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar në 

masë të duhur provat, dhe me të drejtë ka ardhur në përfundim se nuk ka bazë për ndjekje penale, 

andaj, në kuptim të dispozitës ligjore nga neni 364 par 1 pika 1.3 të KPPK, të akuzuarin e ka 

liruar nga akuza. 



 

 

 

 

      Sipas ankesës së prokurorisë, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është ankimuar për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke pretenduar se gjykata e 

shkallës së parë gjendjen faktike nuk e ka vërtetuar në masë të duhur, sa i përket veprës penale 

keqpërdorimi seksual i personave nën moshën 16 vjeçare nga neni 235 par 1 pika 1.1 të KPK, 

sepse në bazë të të gjitha provave nga shkresat e lëndës, e sidomos në bazë të deklaratës së të 

dëmtuarës, e njëjta ka deklaruar se rastin e ndodhur e kishte raportuar para dt.08.11.2013, dhe po 

atë ditë nga ana e të akuzuarit H.F., në stacionin e autobusëve nuk është lejuar që të shkonte në 

shtëpi, ngase i njëjti i kishte ofruar një pije kanaqe të  Coca-Colës, të cilinë pasi që e kishte hapur 

dhe e kishte pirë, nuk i është kujtuar asgjë të dëmtuarës Besiana, vetëm që rreth orës 16:00, e ka 

parë vetën në një lokal krejtësisht të zhveshur, me ç’rast kishte filluar të qante dhe kishte patur 

gjakderdhje, të cilën e ka vërejtur pasi që ka shkuar në shtëpi dhe është pastruar. Gjykata e 

shkallës së parë nuk e ka vlerësuar rrethanën ekzistuese, ashtu që në par 4 të faqes 7, theksohet se 

nga ekspertiza mjeko-ligjore nuk është konstatuar asnjë lëndim trupor, nga e cila nuk mund të 

vërtetohet as marrëdhënia seksuale e fundit, ashtu që po që se analizohet me kujdes kjo 

ekspertizë si dhe përshkrimet të cilat janë bërë në të njëjtin aktgjykim, e sidomos kohën ndërmjet 

datës 08.11.2013 gjerë me dt.18.11.2013, diferencë prej 10 ditëve, mund të vihet në njëfarë 

përfundimi që koha e shqyerjes së cipës së virgjërisë tek e dëmtuara, ka qenë në mesë të këtyre 

datave, kështu që nga kjo rezulton se kanë mundur që të kenë marrëdhënie seksuale i akuzuari 

me të dëmtuarën, të cilën rrethanë gjykata e shkallës së parë nuk e ka patur parasysh. 

 

    Kolegji për të mitur i kësaj gjykate, e ka vlerësuar aktgjykimin e ankimuar sipas ankesës së 

ushtruar, si dhe shkresat e tjera të lëndës, dhe ka ardhur në përfundim se gjykata e shkallës së 

parë në mënyrë të qartë dhe të gjithanshme ka vlerësuar provat nga shkresat e lëndës, duke 

konstatuar se  e dëmtuara B.Gj., është e lindur me dt.23.12.1997, në fshatin Tërstetnik, komuna e 

Drenasit, se në kohën e kryerjes së veprës penale ka patur moshën 15 vite e 10 muaj, ka vlerësuar 

ekspertizën mjeko-ligjore të dr. Naim Haliti, nga e cila rezulton se tek e mitura nuk janë vërejtur 

shenja të dhunës, si dhe nuk kanë mundur që të vërtetohet se në çfarë kohe është shqyer cipa e 

virgjërisë, ka bërë shikim e sim kartelës së operatorit “VALA”, dy letra me dorëshkrim, ka 

vlerësuar deklaratën e të dëmtuarës, e cila ka dhënë disa deklarata, nga të cilat ka vënë në spikam 

konfuzion, sepse në asnjë mënyrë nuk ka qenë e qartë nga deklarata e dhëna, dhe e njëjta ka 

thënë se nuk ka patur marrëdhënie seksuale me këtu të akuzuarin, e kjo vërtetohet edhe në bazë 

të deklaratës së dëshmitarit E.F., e gjithashtu edhe nga deklarata e të akuzuarit H.F., i cili ka 

përshkruar në tërësi çështjen penale, por ka theksuar se është e vërtetë se është vozitës i kombi 

busit për bartjen e nxënësve, mirëpo asnjëherë nuk ka patur marrëdhënie seksuale me këtu të 

dëmtuarën. Nga vlerësimi i përgjithshëm i të gjitha deklaratave, gjykata e shkallës së parë në 

mënyrë të drejtë ka aplikuar parimin “in dubio pro reo”, përkitazi me mëdyshjet lidhur me 

ekzistimin e  fakteve nga kjo çështje penale, e pasi që mëdyshjet kanë qenë të asaj natyre që nuk 

ka mundur që të vendos përkitazi me to, në rastin më të pa favorshëm me aplikimin e parimit të 

përmendur, të njëjtat i ka eliminuar, dhe më aplikim të dispozitës ligjore nga neni 3 par 2  të 

KPPK, në mënyrë të drejtë të njëjtin edhe e ka aplikuar. 

 

           Pasi që kolegji për të mitur i kësaj gjykate, ka vendosur që të hudhet ankesa e 

përfaqësueses së të dëmtuarës, përkitazi me vendimin për dënimin, të njëjtin në këtë çështje 

penale edhe nuk e elaboron, sepse kemi të bëjmë me aktgjykim lirues. 

 

           

            

            



 

 

 

           Nga sa u tha më lartë e në pajtim me dispozitën e nenit 401 lidhur me 400 të KPPK, u 

vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.213/2018, dt. 31.05.2018 

 

Zyrtari Ligjor                 Anëtarët e kolegjit                   Kryetare e kolegjit                                     

Visar Gashi                                     Hashim Çollaku                                      Have Haliti 

                                                        

                                                          Ferit Osmani 


