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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit T.V., për shkak të veprës penale grabitja në 

tentativë nga neni 317 par.3 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktvendimit 

të Gjykatës Themelore në Gjakovë PK.nr.324/2021 të datës 10.01.2022 dhe aktvendimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.nr.57/2022 të dt.03.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me 4 prill 2022, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit T.V., 

anulohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë PK.nr.324/2021 të datës 10.01.2022 dhe 

aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.nr.57/2022 të datës 03.02.2022 dhe çështja i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Gjakovë, me aktvendimin PK.nr.324/2021 të datës 10.01.2022, ka 

refuzuar si të pabazuar kërkesën e mbrojtësit të të dënuarit T.V., për rishikimin e procedurës 

penale të përfunduar me aktgjykim të formës së prerë dhe atë aktgjykimit të Gjykatës Themelore 
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në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.48/2019 të datës 24.07.2020 dhe 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.346/2020 të datës 10.01.2022. 

 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës  

  

         Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin PN.nr.57/2022 të datës 03.02.2022, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit kurse aktvendimin e gjykatës së 

shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër këtyre aktvendimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të 

dënuarit, av. Arbër Guta nga Gjakova, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në 

ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovoj si të 

bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe të ndryshohen aktvendimet e kundërshtuara. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.62/2022 të datës 

21.03.2022, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë  

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se aktvendimet e kundërshtuara janë marrë me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me 

nenin 370 të KPPK-së, pasi që arsyetimet e këtyre vendimeve nuk janë marrë bazuar në 

dispozitat e cekura ligjore. Pretendohet fakti se arsyetimet e aktvendimeve të kundërshtuara kanë 

mangësi në arsyetim duke mos arritur të përmbushin standardin e kërkuar dhe nuk arsyetojnë të 

dhënat dhe faktet e paraqitura në kërkesën për rishikimin e procedurës penale. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

        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 KPPK-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 



 

        - kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoj se janë të bazuara pretendimet të paraqitura nga 

mbrojtësi i të dënuarit se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale për faktin se nuk përmban arsyetim lidhur me faktet vendimtare 

të kërkesës së parashtruar për rishikimin e procedurës penale. Përtej kësaj, shkeljet e theksuara 

më lartë nuk janë eliminuar me aktvendimin e gjykatës së shkallës së dytë i cili gjithashtu është 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.12 

lidhur me nenin 370 par.6 të KPPK-së.  

         Bazuar në arsyetimin e gjykatës së shkallës së parë del se janë të bazuara pretendimet e 

paraqitura në kërkesë se në aktvendimin e  gjykatës së shkallës së parë nuk janë dhënë arsye 

përkitazi me faktet vendimtare përkatësisht arsyet për hudhjen e kërkesës për rishikim të 

procedurës penale ndaj tani të dënuarit T.V.. Nga shkresat e lëndës del se në rastin konkret 

mbrojtësi i të dënuarit T.V. ka paraqitur kërkesë për rishikim të procedurës penale e cila bazohet 

në ekspertimin teknik-transkriptimin e pamjeve dhe video regjistrimeve e përpiluar nga eksperti 

kriminalist Sedat Krasniqi e cila ekspertizë mbështete në dy argumente, dhe atë së pari për 

gjatësinë e tani të dënuarit dhe shenjën –tatuazhin në dorën e majtë të të dënuarit.   

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar 

mjaftueshëm aspektin e dytë, përkatësisht shenjën –tatuazhin në dorën e majtë të të dënuarit. Në 

faqen e tretë të arsyetimit të aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë është theksuar se: “Për 

faktin se ky tatuazh jo aq i madh dhe i njëjti lehtë mund të fshehët apo mbulohet e në këtë mënyrë të 

bëhet e pamundur vërejtja e tij nga kamerat e sigurisë”. Nga arsyetimi i lartë cekur del se në rastin 

konkret nuk është dhënë arsyetim i qëndrueshëm dhe bindës përkitazi me faktin vendimtar se 

ekspertiza e deponuar nga mbrojtësi i të dënuarit a paraqet provë të re e cila provë së bashku me 

provat e mëparshme ka të ngjarë të arsyetoj pafajësinë e personit të dënuar e cila është kërkesë e 

dispozitës së nenit 423 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së. Për më tepër, është në kompetencën e kolegjit 

penal që të vendos përkitazi me lejueshmërinë e rishikimit të procedurës penale dhe në asnjë rrethanë  

të shqyrtoj dhe vlerësoj validitetin dhe fuqinë provuese të provës e cila është vënë në dispozicion nga 

ana e mbrojtësit të të dënuarit, pra vlerësimi dhe arsyetimi duhet të përqendrohet brenda kompetencës 

së saj vetëm përkitazi me lejimin apo moslejimin e rishikimit të procedurës penale, andaj edhe 



arsyetimi duhet që të jetë brenda kësaj kornize ligjore dhe në asnjë rrethanë duke mos prejudikuar 

përfundimin e çështjes kryesore penale.  

        Nga të gjitha këto, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktvendimi i shkallës së parë 

është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.6 të KPPK-së, të cilat shkelje nuk janë eliminuar me 

aktvendimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe me këtë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte 

e bazuar, që rezultoi me marrjen e vendimit për anulimin e aktvendimeve të kundërshtuara dhe 

shqyrtim të serishëm të kësaj çështje. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në këtë 

aktgjykim dhe të marr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike, meqë 

me aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë, nuk rezulton se janë qartësuar dhe arsyetuar 

mjaftueshëm. Arsyet duhet të fokusohen në faktin se mungesa e tatuazhit në dorën e majtë të 

kryerësit të veprës penale (dora e majtë në fotografitë e nxjerra nga video incizimi i rastit kritik 

nuk është e mbuluar dhe shihet mirë) dhe kjo a paraqet provë e cila ka rëndësi në vendimmarrje, 

gjegjësisht në identifikimin e kryerësit të veprës penale apo jo. Arsyet e dhëna nga gjykata e 

shkallës së parë se  tatuazhi është i vogël dhe mund të mbulohet janë të paqarta, sepse fotografia 

e dorës është e zmadhuar nga eksperti, dhe për më tepër, dora nuk ka qenë fare e mbuluar. 

        Nga sa u parashtrua më lartë del se pretendimet e theksuara në kërkesat për mbrojtjen e 

ligjshmërisë ishin të bazuara, andaj Gjykata Supreme e Kosovës në kuptim të nenit 438 par.1 

pika 1.2 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Pml.nr.106/2022, më 4 prill 2022 

 

 

Procesmbajtësi,                                                                               Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                Nesrin Lushta  

 


