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Pml.nr.102/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, 

kryetar, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit J.G., për shkak të veprës penale 

grabitja nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke vendosur për kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë e paraqitur nga i dënuari, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë- Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.229/2014 të datës 20.07.2018 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.461/2018 të datës 19.12.2018, në 

seancën e kolegjit, të mbajtur më 25 prill 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit J.G., e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.229/2014 të datës 20.07.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, PAKR.nr.461/2018 të datës 19.12.2018. 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr. 229/2014 të datës 20.07.2018, i dënuari J.G., është shpallur fajtor për veprën penale 

grabitja nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe është dënuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite dhe dënim me gjobë në lartësi prej 500 (pesëqind) €, në të 

cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 

31.01.2014 deri me datë 27.02.2015. I dënuari është obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor 

në shumë prej 50 (pesëdhjetë) € dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 
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përfundimtare të gjykatës. I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike është 

udhëzuar në kontest civil. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.461/2018 të datës 19.12.2018, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë  

 

         Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur i dënuari, 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit 

penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovoj si të bazuar kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshohen aktgjykimet e kundërshtuara dhe i dënuari të lirohet 

nga akuza apo lënda të kthehet në rivendosje gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Prokurorit të Shtetit   

 

        Prokurori i Shtetit i Kosovës në Prishtinë, me parashtresën e evidentuar 

KMLP.II.nr.75/2019 e datës 01.04.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë e të mbrojtësit të të dënuarit, të refuzohet si e pabazuar. 

 

       Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

        Në kërkesë, i dënuari pretendon se gjykata e shkallës së parë ka bërë një mori shkeljesh 

esenciale të dispozitave të procedurës penale. Dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës 

së parë është i paqartë dhe në të është përshkruar se i dënuari dhe një person NN kanë kryer 

veprën penale të grabitjes nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së. Të gjeturat e 

gjykatës së shkallës së parë nuk i ka evituar gjykata e shkallës së dytë, por theksohet se i 

dënuari dhe një person tjetër NN me maska dhe të armatosur kanë kryer grabitjen edhe pse 

nuk ka përshkruar se bazuar në cilat prova ka gjetur se i dënuari ka kryer këtë vepër penale.  

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e ka bazuar në dëshminë e 

dëshmitarëve H.K., N.G., G.Xh. dhe provave materiale edhe pse dëshmitarët nuk kanë 

mundur të identifikojnë të dënuarin si kryerës të kësaj vepre penale, por megjithëse kishte 
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mjaft paqartësi në dëshmitë e këtyre dëshmitarëve e sidomos te identifikimi i kryerësve, 

megjithatë, gjykata e shkallës së parë e shpall fajtor të dënuarin.  

 

         Më tutje theksohet fakti se gjykata e shkallës së parë nuk i ka besuar mbrojtjes së të 

dënuarit përkitazi me faktin se i dënuari nuk kishte kryer veprën penale. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme 

 

         Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim 

të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës 

(KPPK) dhe pas vlerësimit të pretendimeve në kërkesë, gjeti se: 

 

        kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e të dënuarit, janë të 

pabazuara, meqë aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk përmbajnë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të ligjit penal siç 

pretendohet. 

        Dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është i qartë dhe në të janë 

përshkruar në mënyrë të plotë të gjitha veprimet e ndërmarra nga ana e të dënuarit dhe 

personit të panjohur NN. Për më tepër, është theksuar fakti se vepra penale është kryer nën 

kërcënimin e armës në atë mënyrë që të dëmtuarit Hekuran Krasniqi gjatë tërë kohës i është 

mbajtur revolja në gjoks e me këtë janë realizuar në tërësi të gjitha tiparet objektive dhe 

subjektive të veprës penale të grabitjes. Me faktin se në dispozitiv të aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë ishte theksuar se vepra është kryer edhe nga një person i panjohur nuk 

paraqet paqartësi, meqë bazuar në dëshmitë e dëshmitarëve H.K., N.G., G.Xh., rezulton se 

veprën penale e kishin kryer dy persona dhe fakti se personi i dytë nuk ishte zbuluar dhe ndaj 

tij nuk është zhvilluar procedurë penale në asnjë mënyrë nuk do të thotë që të mos 

përshkruhet në dispozitiv të aktgjykimit, siç me të drejtë është vepruar nga gjykata e shkallës 

së parë. 

 

        Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të hollësishme ka arsyetuar aktgjykimin e saj dhe 

vlen për tu theksuar fakti se aktgjykimi nuk mbështetet vetëm në dëshmitë e dëshmitarëve 

H.K., N.G., G.Xh., mirëpo edhe në provat materiale posaçërisht raportet e kompanisë 

telefonike ”V..” dhe “I..” përkitazi me shkëmbimin e SMS-ve dhe hartografinë e telefonit të 
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të dënuarit që ka rezultuar të jetë në lokacionin Pr-Spitali-2. Në këtë mënyrë bazuar në faktin 

se provat e administruara janë arsyetuar hollësisht në faqen e katërt dhe të pestë të 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ashtu që me të drejtë është ardhur në përfundim se 

i dënuari ditën kritike dy herë ka vizituar filialën e postës në oborrin e QKUK-së dhe pastaj 

ka kryer grabitjen. 

 

        Gjykata e shkallës së parë në faqen e nëntë të aktgjykimit të saj ka dhënë arsye përkitazi 

me faktin se cila ishte arsyeja se nuk i besoi mbrojtjes së të dënuarit dhe atë me faktin se 

mbrojtja e tij nuk ishte konsistente në fazat e procedurës penale përkatësisht ishte 

kontradiktore dhe në kundërshtim me dëshmitë e dëshmitarëve dhe provave materiale të 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

        Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljen e ligjit penal, bazuar në 

përmbajtjen e kërkesës, janë paraqitur pretendime të shumta për konstatimin e gabueshëm 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, mirëpo, këto pretendime nuk janë vlerësuar nga Gjykata 

Supreme e Kosovës, meqë bazuar në dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK-së, kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike. 

 

        Nga sa u tha, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar,  andaj në kuptim të 

nenit  437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.102/2019, më datë 25 prill 2019 

 

Procesmbajtësi,                                                                                  Kryetari i kolegjit, 

Bujar Balaj                              Enver Peci 

 

 


