
Minir Hoti Mentor Hajraj

ANKESA KUNDËR AKTGJYKIMIT TË GJYKATËS SË
SHKALLËS SË PARË

“Instituti procedural i ankimit ka lindur në kuadër të procedurës inkuizitore.
Ai bazohej në të drejtën e perandorit për të ndërhyrë në veprimet e
nëpunësve te tij. Lutja që i bëhet perandorit për të ndërhyrë në veprimet e
nëpunësve te varur prej tij quhej apellatio, kësisoj apeli kuptonte te drejtën
e subjektit procedural për të goditur vendimin e një gjyqtarit më të ulët 
përpara gjyqtarëve më të lartë. Më tutje çdo gjykatë më e lartë kishte të
drejt ta rishikonte çështjen duke dhënë një vendim të ri, veprimi procedural
i gjykimit në dy shkallë i bazuar jo në varësinë e gjyqtarit më të ulët nga ai
me i lart sepse gjyqtarët varen vetëm nga ligji, por në dhënien e vendimeve
sa më të mira ”.37

Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe procedura e
paraparë për paraqitjen e saj është e rregulluar me Kodin e Procedurës 
Penale të Kosovës nga neni 398 deri në nenin 429.

Në nenin 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, është paraparë
e drejta për ankimim efektiv, ku çdokush të cilit i janë shkelur të drejtat dhe
liritë e njohura në këtë Konventë, ka të drejtë të bëjë ankim efektiv tek një
organ i vendit te tij, edhe kur shkelja është kryer nga persona që veprojnë
brenda ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare38.
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Përkundër garancive procedurale të parashikuara në procedurë të cilat kanë
për qëllim gjetjen e së vërtetës, për kundër faktit se me aktgjykim synohet
vërtetimi i gjendjes faktike ashtu siç është zhvilluar ngjarja me rastin e 
kryerjes së veprës penale, nuk përjashtohet mundësia që aktgjykimi i
gjykatës së shkallës së parë për shkaqe të ndryshme të jetë jo i drejt ose me
atë të jetë shkelur ndonjë dispozitë ligjore.

1. PERSONAT E AUTORIZUAR PËR PARAQITJEN E ANKESËS

Personat e autorizuar mund të paraqesin ankesë brenda afatit prej 15 ditësh
nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa e paraqitur në afat e pezullon
ekzekutimin e aktgjykimit-karakteri suspenziv i ankesës.

Në bazë të nenit 399 ankesë mund të paraqesin palët, mbrojtësi i të pandehurit,
përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari, por vetëm për vendimet e
gjykatës lidhur me sanksionet penale për veprat penale kundër jetës dhe
trupit, kundër integritetit seksual, sigurimit të trafikut publik dhe për 
shpenzimet e procedurës penale 39

Të drejtën më të plotë për paraqitjen e ankesës e ka prokurori publik, për
faktin se ai mund të paraqes ankesë kundër aktgjykimit të gjykatës së
shkallës së parë si në dëm po ashtu edhe në dobi të të akuzuarit, ngase
prokurori e mbron interesin e përgjithshëm publik qëçështja penale të
gjykohet drejt dhe jo në secilin rast të arrihet dënimi i të pandehurit.

Prokurori publik mund të paraqes ankesë në dobi të pandehurit edhe
përkundër vullnetit të tij ngase punon në mënyrë të pavarur dhe 
mbron interesat e përgjithshme.

I pandehuri si palë në procedurë e ka të drejtën e paraqitjes së ankesës sipas
të gjitha bazave ankimore nën kushtet dhe procedurën e paraparë me KPP.

Kodi i Procedurës Penale nuk përmban asnjë dispozitë të veçantë mbi
mundësinë që i pandehuri të paraqes ankesë kundër aktgjykimit lirues, një
ankesë të tillë ligji nuk e ndalon shprehimisht, por kjo varet nga interesi 
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juridik i të pandehurit për paraqitjen e ankesës. E drejta e të pandehurit në
ankesë ndaj aktgjykimit lirues nuk nënkupton se ai do të ankohet në dëm
të vetin, por ekzistojnë raste kur interesi juridik i tij është që ai të lirohet
sipas bazës faktike e jo sipas asaj juridike.

I dëmtuari në bazë të nenit 399 par.3 mund të ushtroj ankesë ndaj akt-
gjykimit vetëm lidhur me sanksionin penal për veprat penale kundër jetës
dhe trupit, integritetit seksual dhe të sigurimit të trafikut publik, mirëpo
nëse në atë çështje i dëmtuari ka vepruar si paditës subsidiar, i dëmtuari
mund të paraqes ankesë për të gjitha bazat e atakimit të ankesës.

I dëmtuari nuk mund të paraqesë ankesë për shkak të shkeljeve ligjore, 
qofshin ato shkelje procedurale ose materiale e as për shkak të vërtetimit të
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.

Mbrojtësi e ka të pavarur të drejtën e paraqitjes së ankesës nga i pandehuri
pra krahas ankesës të cilën e ka paraqitur vet i pandehuri edhe mbrojtësi
mund të paraqes ankesë çka do të thotë se njëra ankesë nuk e përjashton
ankesën tjetër, mirëpo mbrojtësi nuk mund të paraqes ankesë në dëm të
pandehurit.

Në bazë të nenit 399 par.5 të KPP, mbrojtësi mund të paraqes ankesë edhe
pa autorizim të posaçëm të të akuzuarit, por jo edhe kundër vullnetit të tij,
këtu kemi përjashtim vetëm në rastet kur i pandehuri dënohet me burgim
afatgjatë, si edhe në procedurën penale ndaj të miturve neni 77 par.2 i Kodit
të Drejtësisë për të Mitur 40.

Të drejtën për paraqitjen e ankesës e kanë edhe personat pasuria e të cilëve
është konfiskuar, ose personat nga të cilët është konfiskuar dobia pasurore
e fituar me vepër penale, gjithashtu të drejtën e paraqitjes së ankesës e kanë
edhe personat juridik pasuria e të cilëve është konfiskuar.

Të gjithë personat të cilët në bazë të ligjit janë të thirrur për paraqitjen e
ankesës janë të detyruar për paralajmërimin e ankesës dhe atë më së voni
8 (tetë) ditë pas shpalljes së aktgjykimit.
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Kur askush nga personat me të drejtë ankese nuk e paralajmëron ankesën
brenda afatit ligjor konsiderohet se ata kanë hequr dorë nga kjo e drejtë
dhe në këto raste nuk është e nevojshme që aktgjykimi i përpiluar me
shkrim të përfshijë pjesën e arsyetimit dhe as përshkrimi i audioincizimit
të shqyrtimit gjyqësor, përjashtim ka rasti kur i akuzuari dënohet me burgim
efektiv.

2. PËRMBAJTJA E ANKESËS

Përmbajtja e ankesës është e përcaktuar në nenin 401 të KPP, sipas kësaj
dispozite ankesa duhet të përmbaj:

• Të dhënat mbi aktgjykimin i cili ankimohet,
• Arsyet e kundërshtimit të aktgjykimit,
• Arsyetimin e ankesës,
• Propozimin për anulim të tërësishëm apo të pjesërishëm të

aktgjykimit ose për ndryshimin e tij dhe 
• Nënshkrimin e ankesës.

Nëse ankesa e paraqitur nuk i përmban të dhënat e cekura si më lartë, dhe
ajo është e paraqitur  nga i akuzuari, i dëmtuari, paditësi subsidiar ose 
paditësi privat të cilët nuk kanë përfaqësues të autorizuar, atëherë gjykata
e shkallës së parë kërkon nga ankuesi që në afatin e caktuar ta  ndryshojë
ankesën me parashtresë apo me gojë të cilën duhet shënuar në procesverbalin
e gjykatës.

Kur në ankesë nuk ceken të dhënat për aktgjykimin ndaj të cilit paraqitet
ankesa, gjykata e hudhë ankesën vetëm nëse kur nuk mund të konstatojë se
cilit aktgjykim i referohet. Kur ankesa nuk i përmban të dhënat nga neni 401
par.1 nënparagrafët 2, 3 dhe 5 të KPP gjykata e hudhë ankesën.

Kur ankesën e paraqesin i dëmtuari paditësi subsidiar apo paditësi privat të
cilët kanë përfaqësues të autorizuar, apo paraqitës i ankesës është prokurori
publik dhe ankesa nuk i përmban të dhënat nga neni 401 par. 1 nënp. 2, 3
dhe 5 ose kur ankesa nuk i përmban të dhënat nga paragrafi 1 nënparagrafi
1 i këtij neni, dhe nuk mund të konstatohet se cilit aktgjykim i referohet
ankesa, atëherë gjykata e hudhë ankesën e tillë.
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Në ankesë lejohet paraqitja e provave të reja të cilat nuk janë  shqyrtuar në
procedurën e cila është zhvilluar pranë gjykatës së shkallës së parë, por në
këto raste ankuesi e ka për obligim të jap arsye pse ato prova nuk i ka
paraqitur më herët.

Kur ankuesi thirret në fakte të reja ai detyrohet të paraqes prova me të cilat
këto fakte mund të provohen, e kur u referohet provave të reja, detyrohet
të paraqes fakte që ai synon t’i vërtetoj me to.

3.  ARSYET E USHTRIMIT TË ANKESËS NDAJ 
AKTGJYKIMIT TË GJYKATË SË SHKALLËS SË PARË

Ankesa kundër aktgjykimit mund të paraqitet për shkak të metave reale ose
juridike deri të cilat është arritur për shkak të lëshimeve dhe gabimeve të
subjekteve procedurale, në rend të parë shkaku i lëshimeve dhe shkeljeve
të cilat i ka bërë gjykata.

Në bazë të nenit 402 paragrafi 1 i KPP ankesa ndaj aktgjykimit mund të
ushtrohet për këto arsye:

• Për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale
• Për shkak të shkeljes së ligjit penal
• Për shkak të vërtetimit të gabueshëm apo jo të plotë të 

gjendjes faktike
• Për shkak të vendimit lidhur me sanksionet penale, 

konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me vepër penale, 
shpenzimeve të procedurës penale, kërkesave pasurore 
juridike, si dhe për shkak të vendimit mbi shpenzimet e 
procedurës penale.

Kur ankuesi pretendon se gjykata me aktgjykim ka bërë shkelje të ligjit
error in iure, në këtë rast ankuesi pretendimin e vet duhet ta mbështes në
ndonjë prej shkeljeve esenciale të dispozitave procedurale apo në shkelje të
ligjit penal, ndërkaq kur ankuesi pretendon se gjykata me aktgjykim ka bërë
lëshim të natyrës faktike error in faktis, atëherë ankuesi do ta përdorë 
vërtetimin e gabueshëm apo jo të plotë të gjendjes faktike si bazë për
paraqitjen e ankesës41. 
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Shkeljet esenciale ndahen në shkelje absolute dhe në shkelje relative.

Shkelje esenciale absolute të dispozitave të procedurës penale konsiderohet
kur:

• Përbërja e gjykatës nuk ka qenë në pajtim me ligjin, ose kur
në marrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari ose gjyqtari
laik i cili nuk ka qenë i pranishëm në shqyrtimin gjyqësor, 
ose kur me vendim te formës se prerë është përjashtuar nga
gjykimi;

• Në shqyrtim gjyqësor ka marrë pjesë gjyqtari ose gjyqtari 
laik i cili është dashur të përjashtohet.

• Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur pa personat, prania e të 
cilëve në shqyrtim gjyqësor kërkohet me ligj, ose kur të 
akuzuarit mbrojtësit, paditësit subsidiar ose paditësit privat,
pavarësisht nga kërkesat e tij, i është mohuar përdorimi i 
gjuhës së vet në shqyrtimin gjyqësor dhe përcjellja e 
zbatimit të shqyrtimit gjyqësor në gjuhën e tij.

• Publiku është përjashtuar nga shqyrtimi gjyqësor në 
kundërshtim me ligjin;

• Gjykata ka shkelur dispozitat e procedurës penale lidhur me
çështjen nëse ekziston akuza e paditësit të autorizuar, 
propozimi i të dëmtuarit ose leja e organit publik kompetent;

• Aktgjykimin e ka marre gjykata e cila nuk ka pasur 
kompetence lëndore për gjykimin e çështjes ose kur gjykata
ka refuzuar akuzën për shkak të moskompetences lëndore;

• Gjykata me aktgjykim nuk e ka gjykuar plotësisht lëndën e
akuzës;

• Aktgjykimi bazohet ne prove te pa pranueshme;
• I akuzuari i thirrur te deklarohet mbi fajësinë e tij nuk e ka

pranuar fajësinë për tere akuzën ose ndonjë pike te saj dhe
është marre ne pyetje para prezantimit te provave;

• Aktgjykimi ka tejkaluar akuzën (neni 386,paragrafi 1 i këtij Kodi);
• Me aktgjykim është shkelur dispozita e nenit 417 te këtij 

Kodi , pra kjo ka te beje ne ato raste kur ankesa është 
paraqitur në dobi të të akuzuarit,aktgjykimi përsa i përket 
vlerësimit juridik të veprës penale dhe sanksionit penal nuk
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mund të ndryshohet në dëm të tij pra këto vjen në shprehje
parimi reformation in peius- mos keqësimi i pozitës së të 
pandehurit.

• Dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm, kundërthënës
ne brendinë e tij ose me arsyet e aktgjykimit,kur arsyet janë
plotësisht te paqarta ose kundërthënëse në masë të 
konsiderueshme, kur për faktet vendimtare ka kundërthënie
të konsiderueshme ndërmjet asaj që është paraqitur në 
arsyetimin e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e shkresave
ose të procesverbale për deklarime të dhëna në procedurë 
dhe vet këtyre shkresave  dhe procesverbaleve.

Shkeljet esenciale relative:

Shkeljet të cilat janë paraparë në nenin 403 paragrafi 2 të Kodit Penal të
Kosovës, janë shkelje esenciale relative, të cilat gjykata gjatë kohës së 
përgatitjes së shqyrtimit gjyqësorë,duke përfshi procedurën paraprake,
gjykatën prokurorin publik dhe policin nëse;

• Nuk është zbatuar ndonjë dispozitë e Kodit Penal të 
Kosovës ose është zbatuar gabimisht ose 

• Janë shkelur të drejtat e mbrojtjes, dhe kjo ka ndikuar ose ka
mund të ndikoj në marrjen e aktgjykimit të ligjshëm dhe të
rregullt.

4. SHKELJET E LIGJIT PENAL

Grupin e dytë të bazave për ankesë e përbejnë shkeljet e ligjit penal,ose
ndonjë dispozitë tjetër penale të cilat kanë të bëjnë me moszbatimin ose
zbatimin e gabuar të ndonjë dispozite lidhur me ekzistimin e veprës penale,
me përgjegjësinë penale ose me sanksionin penale. 

Në bazë të nenit 404 të KP, shkelje e ligjit penal ekziston kur ligji penal
është shkelur nëçështjet;

• Nëse vepra për të cilën i akuzuari ndiqet është vepër penale
• Nëse ekzistojnë rrethana që e përjashtojnë përgjegjësin penale
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• Nëse ekzistojnë rrethanat që përjashtojnë ndjekjen penale,e
sidomos nëse ndjekja penale është parashkruar ose është 
përjashtuar për shkak te amnistisë a faljes,ose me pare është
gjykuar me aktgjykim te formës s e prere;

• Nëse lidhur me veprën e gjykuar penale është zbatuar ligji
i cili nuk mund të zbatohet.

• Nëse në marrjen e vendimit për dënim, dënim alternative, 
vërejtje gjyqësore ose marrje e vendimit për masën e trajtimit
të detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë
pasurore të fituar me veprën penale gjykata ka tejkaluar 
kompetencat ligjore ose 

• Nëse janë shkelur dispozitat mbi llogaritjen e paraburgimit
dhe të dënimit të vuajtur.

5.  VËRTETIMI I GABUESHËM OSE JO I PLOTË I 
GJENDJES FAKTIKE

Vërtetimi i gabueshëm ose jo i plotë i gjendjes faktike ka të bëj me të metat
e aktgjykimit lidhur me gjendjen faktike – error in faktis.

Në bazë të nenit 405 paragrafi 2 i KPP,vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike
ekziston  kur gjykata ka vërtetuar gabimisht ndonjë fakt të rëndësishëm apo
kur përmbajtja e dokumentit,procesverbalit mbi provat e shqyrtuara ose 
incizimit teknik vënë në pikëpyetje saktësinë ose besnikërinë e vërtetimit
të fakteve të rëndësishme,

Vërtetimi i gabueshëm i gjendjes faktike ekziston atëherë kur gjykata në
bazë të fakteve dhe provave të caktuara ka vërtetuar gjendjen faktike,por me
rastin e vlerësimit të provave dhe përfundimit mbi të vërtetën e tyre ka
gabuar,pra vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike ekziston kur gjykata  ka
lëshuar të vërtetojë të gjitha faktet relevante dhe provat e duhura për 
marrjen e vendimit të duhur.

Në ankesë të paraqitur për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plote
të gjendjes faktike mund të paraqiten edhe prova të reja –Beneficium novorum,
por nëbazë të nenit 401 paragrafi 4 i KPP, nëse ankuesi në ankesë paraqet

Instituti Gjyqësor i Kosovës                                                                                              JUSTICIA

68



fakte dhe prova te reja, ai detyrohet të arsyetoj përse ato nuk i ka paraqitur
me parë,kur ankuesi thirret në fakte të reja ai detyrohet të paraqes prova
me të cilat këto fakte mund të provohen,e kur u  referohet provave të reja
detyrohet të paraqesë faktet që ai synon t’i vërtetoj me to.

Në nenin 406 të KPP,janë paraparë edhe grupi tjetër i arsyeve për paraqitjen
e ankesës kështu në paragrafin 1 të këtij neni ankesa mund të paraqitet 
lidhur me vendimin mbi shqiptimin e dënimit ose vërejtjes gjyqësore kur
gjykata duke marre parasysh rrethanat  që ndikojnë në vërejtjen gjyqësore
ose në lartësinë e dënimit përkundër mos tejkalimit të kompetencave ligjore
nuk e ka caktuar drejt dënimin ose vërejtjen gjyqësore,pra kur gjykata nuk
e ka peshuar mirë dënimin.

Në paragrafin 2 të nenit 406 të KPP, është paraparë mundësia e paraqitjes
së ankesës ndaj vendimit për masën e trajtimit të detyrueshëm rehabilitues
tëpersonave të varur nga droga ose alkooli ose përkonfiskimin e dobisë 
pasurore të fituar me vepër penale,edhe përkundër faktit se gjykata nuk ka
bërë shkelje të nenit 404 nënparagrafi 5 i Kodit Penal,ka marr vendim jo të
drejt ose nuk e ka shqiptuar masën rehabilitimit të detyrueshëm përpersonat
e varur nga droga ose alkooli ose masën për konfiskim e dobisë pasurore
të fituar me vepër penale, përkundër ekzistimit tëbazës ligjore për këtë.

Ndaj vendimit mbi shpenzimet e procedurës mund të ushtrohet ankesë kur
gjykata për shpenzimet e tilla ka vendosur në mënyrë jo të drejt ose në
kundërshtim me dispozitat e KPP.

Gjithashtu ankesa mund të ushtrohet edhe kundër vendimit mbi kërkesën
pasurore juridike  dhe kundër vendimit mbi shpalljen e aktgjykimit 
nëpërmjet shtypit, radios ose televizionit kur gjykata përçështjet e tilla ka
marr vendim në kundërshtim me dispozitat e KPP.

6. PROCEDURA LIDHUR ME ANKESËN KUNDËR 
AKTGJYKIMIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË

Procedura lidhur me ankesën e paraqitur kundër aktgjykimit të gjykatës së
shkallës së parë zhvillohet në dy pjesë, në gjykatë tëshkallës së parë dhe në
gjykatë të shkallës së dytë.
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6.1 Procedura lidhur me ankese ne gjykatën e shkallës se pare

Në nenin 407 dhe 408 të KPP, është paraparë procedura e cila zhvillohet në
gjykatën e shkallës së parë lidhur me ankesën e paraqitur.

Ankesa i paraqitet gjykatës së shkallës së parë e cila e ka marr aktgjykimin
për gjykatën e shkallës së dytë në kopje të mjaftueshme për gjykatën,për
palën kundërshtare dhe për mbrojtësin për të dhënë përgjigje në ankesë.

Në gjykatë tëshkallës së parë ankesën e pranon kryetari i trupit gjykues i cili
e ka dhënë aktgjykimin,ai e kontrollon ankesën a është e afatshme, a është
e paraqitur nga personi i autorizuar, dhe ai i përmban elementet sipas të
cilave mund të vendoset lidhur me të.

Ankesa e paraqitur  jashtë afatit ligjor,ose ankesa e palejueshme  me 
aktvendim hudhet  nga kryetari i trupit gjykues i gjykatës së shkallës së
parë, kundër këtij aktvendimi lejohet ankesa në gjykatë të shkallës së dytë.

Ankesën e afatshme,të lejuar dhe të plotë kryetari i trupit gjykues ia dërgon
palës kundërshtare, e cila në afat prej tetë ditësh ka të drejt të paraqes
përgjigje në ankesë. Gjykata  e shkallës së parë ia dërgon gjykatës së
shkallës së dytë ankesën, përgjigjen në ankesë nëse ka dhe tëgjitha shkresat
tjera të lëndës. 

6.2 Procedura lidhur me ankesën në gjykatën e shkallës së dytë

Kur gjykata e shkallës së dytë pranon lëndën me ankesë atë ia dorëzon gjyqtarit
raportues  te caktuar sipas orarit të gjykatës,gjyqtari raportues ka për detyrë
të studioj lëndën,veçanërisht parashtrimet e ankuesit në ankesë.

Kur është fjala për veprën penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare gjyqtari
raportues ia dërgon lëndën prokurorit publik kompetent,i cili e shqyrton
ankesën dhe pa vonesë ia kthen gjykatës, me këtë raste mund të paraqes
propozim ose të deklaroje se propozimin do ta paraqes në seancën e
kolegjit,pasi prokurori publik e kthen lëndën,kryetari i kolegjit e cakton
seancën e kolegjit.
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Për seancën e kolegjit njoftohet prokurori publik,i akuzuari dhe mbrojtësi
i tij, mosardhja e palëve të thirrur me rregull nuk e pengon mbajtjen e
seancës se kolegjit.

Seanca e kolegjit fillon me raportimin e gjyqtarit raportues mbi faktet.
Gjykata e shkallës së dytë në seancë tëkolegjit vendos nëse do ta mbaj
shqyrtimin,shqyrtimi mbahet vetëm kur është e nevojshme qëpër shkak të
vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike të merren prova
të reja ose të përsëriten provat e marra me parë dhe kur ekzistojnë shkaqe
të arsyeshme që lënda të mos i kthehet gjykatës së shkallës së parë në
gjykim të serishëm.

Nëse gjykata e shkallës sëdytë vendos që ta mbaj shqyrtimin,atëherë 
shqyrtimi fillon me raportimin e gjyqtarit raportues i cili e paraqet gjendjen
faktike por pa e dhëne mendimin e tij për bazueshmerinë e ankesës.

Pjesa e aktgjykimit ndaj të cilit është paraqitur ankesa dhe sipas nevojës
edhe procesverbali i shqyrtimit gjyqësor lexohet me propozimin e palëve
ose sipas detyrës zyrtare,pas kësaj thirret ankuesi ta arsyetoj ankesën dhe
pastaj pala kundërshtare që t’i përgjigjet, palët dhe mbrojtësi gjatë 
shqyrtimit mund të paraqesin prova dhe fakte te reja, i akuzuari dhe 
mbrojtësi i tij gjithmonë e kanë fjalën të fundit.

Nëbazë të rezultatit të shqyrtimit paditësi mund të tërhiqet tërësisht ose
pjesërisht nga aktakuza ose ta ndryshoj atë në dobi të të akuzuarit, kur
prokurori tërhiqet nga aktakuza në tërësi, i dëmtuari i gëzon të drejtat nga
neni 63 i Kodit të Procedurës Penale.

6.3 Kufijtë e shqyrtimit të ankesës

Pas paraqitjes së ankesës gjykata e shkallës sëdytë e shqyrton aktgjykimin
në pjesët për të cilat është ushtruar ankesa,por çdo herë sipas detyrës zyrtare
shqyrton:

• Nëse ekzistojnë shkeljet esenciale të dispozitave penale nga
neni 403 paragrafi 1, nënparagrafi 1,2,6 dhe8 deri në 12 të KPP ;42
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• Nëse shqyrtimi gjyqësor është mbajtur ne mungesë të të 
akuzuarit në kundërshtim me dispozitat e KPP;

• Nëse nëçështjen e mbrojtjes së detyrueshme është mbajtur
shqyrtimi gjyqësor pa praninë e mbrojtësit dhe

• Nëse në dëm të të akuzuarit është shkelur ligji penal.                

Në qoftëse është paraqitur ankesë vetëm në dobi të të akuzuarit aktgjykimi
përsa i përket vlerësimit juridik të veprës penale dhe sanksionit penal nuk
mund të ndryshohet në dëm të tij.

7. VENDIMET E GJYKATËS SË SHKALLËS SË DYTË 
LIDHUR ME ANKESËN

Duke vepruar sipas ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës se
parë,kolegji penal i gjykatës së shkallës sëdytë  në seancën e kolegjit ose në
shqyrtim mundet:

- Ta hudhe ankesën si të pa afatshme ose të palejuar
- Ta refuzoje ankesën si të pabazëdhe të vërtetoj aktgjykimin

e gjykatës sëshkallës së parë;
- Ta anuloj aktgjykimin dhe lëndën t’ia kthej gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim dhe rivendosje ose
- Ta ndryshoje aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata e shkallës sëdytë me aktvendim e hedh ankesën si të paafatshme
kur konstaton se është paraqitur pas kalimit të afatit ligjor, gjithashtu me 
aktvendim e hedh ankesën si të palejueshme kur konstaton se është 
paraqitur nga personi pa të drejtë ankese ose nga personi që ka hequr dorë
nga e drejta në ankesë, ose kur ankesa është tërhequr.

Gjykata e shkallës së dytë me aktgjykim e refuzon ankesën si të pa bazë dhe
e vërteton aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, kur vërteton se nuk
ekzistojnë shkaqe për shkaqet për të cilat është ushtruar ankesa ndaj 
aktgjykimit dhe nuk ka shkelje të ligjit sipas nenit 415 paragrafi 1 i KPP,
ndërsa me aktvendim e anulon aktgjykimin e gjykatës se shkallës së parë
dhe çështjen e kthen ne rigjykim kur vërteton se ekzistojnë shkelje esenciale
te dispozitave te procedurës penale.
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Duke vepruar sipas ankesës apo sipas detyrës zyrtare gjykata e shkallës se
dytë e ndryshon aktgjykimin e gjykatës sëshkallës së parë me aktgjykim,kur
vërteton se faktet vendimtare në aktgjykimin e gjykatës sëshkallës së parë
janë vërtetuar drejt porse duke marre parasysh  gjendjen e vërtetuar faktike
sipas zbatimit të drejt te ligjit është dashur të merret aktgjykim tjetër.

Përfundimi

Nëkëtë punim objekt studimi ishte ankesa e paraqitur kundër aktgjykimit
tëgjykatës sëshkallës së parë, personat e autorizuar për paraqitjen e
ankesës,përmbajtjen e ankesës,shkaqet dhe bazat e ankesës,procedurën e
cila zhvillohet pranëgjykatës sëshkallës sëparë dhe asaj tëshkallës
sëdytëpërkitazi me ankesën e paraqitur dhe për llojet e vendimeve të cilat
i merr gjykata e shkallës sëdytënëbazë tëankesës së paraqitur.
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