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       REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  

 
 

         Pml.nr.366/2021   

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

      GJYKAT SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Valdetete Daka, 

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi, anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarve A.T., A.M. dhe A1.T1, 

për shkak të veprës penale vjedhje grabitqare nga neni 316 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, duke 

vendosur sipas kërkesave për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të të dënuarve, të paraqitura 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj PKR.nr.156/2019 të datës 19.03.2021 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.190/2021 të datës 16.06.2021, në seancën 

e kolegjit të mbajtur më datë 07.12.2021, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

      Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të të dënuarve 

A.T., A.M. dhe A1.T1 të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj 

PKR.nr.156/2019 të datës 19.03.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.190/2021 të datës 16.06.2021. 

   

 

                                                                   A r s y e t i m 

 

 

      Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj PKR.nr.156/2019 të datës 19.03.2021, të 

dënuarit A.T., A.M. dhe A1.T1, janë shpallur fajtor për veprën penale vjedhje grabitqare nga 

neni 316 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, ashtu që për këtë vepër penale të dënuarit i gjykon: 

A.T. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) vite, në të cilin dënim i llogariutet edhe 

koha e kaluar në paraburgim prej datës 09.08.2019 e tutje dhe dënim me gjobë në shumë prej 
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1000 (njëmijë) € të cilin dënim i dënuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë. Të dënuarin A.M. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 7 

(shtatë) vite në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 09.08.2019 e 

tutje dhe dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) € të cilin dënim i dënuari është i obliguar 

ta paguaj në afat prej 15 dite pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. Të dënuarin A1.T1 me 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 8 (tetë) vite, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 10.08.2019 e tutje dhe dënim me gjobë në shumë prej 1500 

(njëmijë e pesqind) €, të cilin dënim i dënuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh, 

pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. Në rast se dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet në 

format tjera të parapara me nenin 43 par.3 të KPRK, dënimi i caktuar me gjobë të dënuarve do 

tiu shëndrrohet në dënim burgimi, ashtu që për çdo 20 € do tiu llogaritet një ditë burgu. Bazuar 

në nenin 367 par.2 të KPPK, gjykata me aktvendim të veçantë të dënuarve iu ka vazhduar masën 

e paraburgimit derisa aktgjykimi të merr formën e prerë, por jo më shumë se koha e dënimit të 

shqiptuar. I dëmtuari N.N., për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil, meqë të dhënat e mbledhuara në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për vlerën e 

këtij dëmi të kërkuar. Janë obliguar të dënuarit që në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç 

të paguajnë shumën nga 100 € dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit secili nga 50 €. 

         

      Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.190/2021 të 

datës 16.06.2021, i ka refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Ferizaj dhe 

ato të mbrojtësvee të të dënuarve A.T., A.M. dhe A1.T1, ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e 

ka vërtetuar. 

 

      Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen të ligjshmërisë kanë paraqitur:  

 

-mbrojtësi i të dënuarit A.T., avokati Beqir Haxhimusa, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovojë kërkesën si të bazuar, kurse aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe 

çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

 

-mbrojtësi i të dënuarit A.M., avokati Skender Musa, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovojë kërkesën si të bazuar, kurse aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe 

çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

 

   -mbrojtësja e të dënuarit A1.T1, avokatja Labinota Qosa-Ilazi, për shkak të shkeljeve esenciale 

të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par.1.12 lidhur me nenin 370 par.7 të 

KPPK, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, në pajtim me nenin 364 par.1 nën par.1.3 

të KPPK ta liroj të dënuarin A.M. nga akuza.  
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       Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.223/2021 e datës 

20.10.2021, ka propozuar që kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarve, të 

refuzohen si të pabazuara. 

 

      Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes dhe 

në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së, dhe pasi vlerësoi 

pretendimet në kërkesa konstatoi se: 

 

      Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të pabazuara. 

 

     Në kërkesën e mbrojtësit të dënuarit A.T. pretendohet se dispozitivi është i pakuptueshëm, 

kundërthënës me brendin e tij dhe arsyetimi i aktgjykimit nuk përmban arsyet për faktet 

vendimtare të cilat janë plotsisht të paqarta ose kundërthënëse dhe nuk kanë lidhmëri me 

përmbajtjen e shkresave të lëndës. Nuk përshkruhet mënyra e kryerjes së veprës penale që është 

në kundërshtim me dispozitën e nenit 365 par.1 të KPRK. Gjykata vendimin e mbeshtet pa bërë 

ndonjë analizë të provave dhe e shpall fajtor të dënuarin për veprën penale si më lart, pa 

përshkrim faktik të ngjarjes. Gjithashtu edhe gjykata e shkallë së dytë nuk i vlerëson provat në 

mënyrë të drejtë dhe të plotë por vetëm i vërteton ato të vërtetuara ato të përshkruara në 

aktgjykimin e shkallë së parë. Më tutje në kërkesë theksohet se gjendja faktike është vërtetuar 

gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë për faktin se nga provat e administruara nuk është vërtetuar 

me asnjë provë se i dënuari e ka kryer veprën penale sepse mungojnë elementet e veprës penale 

të vjedhjes grabitqare si në aspektin objektiv ashtu edhe subjektiv, e që me këtë konsideron se 

është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit. 

 

   Mbrojtësi i të dënuarit A.M., në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë pretendon se aktgjykimi 

i gjykatës së shkallës së parë është kundërthënës dhe nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370 

par.7 të KPPK, pasi që gjykata nuk i ka paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat fakte 

dhe për çfar arsye i konsideron të vërtetuara apo të pavertetuara, pra nuk ka prova se i dënuari 

A.M. e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë, sepse për të ekzistuar kjo vepër duhet 

plotësuar 4 elemente themelore siç janë: veprimi, kundërligjshmëria, përcakteshmëria dhe 

fajësia, e që konsideron se i dënuari nuk ka as një veprim dhe mungesa e vetëm njërit nga këto 

elemente do të thotë se nuk ekziston vepra penale. Në rastin konkret te i dënuari mungon 

elementi i parë i veprës penale e që është veprimi. Më tutje mbrojtja konsideron se është shkelur 

edhe ligji penal përkatësisht neni 365 i KPPK lidhur me nenin 21 të KPRK, sepse gjykata nuk 

kanë zbatuar dispozitat e kodit penal lidhur me  dashjen e që ka qenë e datyruar për ta konstatuar 

dashjen si formë të fajit dhe të marr parasysh në kuadrin e rrethanave reale duke përfshirë faktet 

dhe provat fizike, juridike në mënyrë që të argumentoj nëse kanë ekzistuar tiparet e veprës 

penale. Gjithashtu është shkelur edhe ligji penal që ka të bëjë me sanksionin penal me rastin e 

marrjes së vendimit mbi dënimin pasi që nuk janë marr parasysh rrethanat lehtësuese. 
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      Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë  të dënuarit A1.T1, pretendohet  se aktgjykimi i 

shkallë së parë nuk paraqet qartë dhe në mënyrë  të plotë  se cilat fakte dhe për çfar arsye i 

konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara, nuk ka dhënë arsye të qarta apo të pranueshme mbi 

të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjes juridike veçanërisht me rastin e vërtetimit të 

ekzistimit të përgjegjësisë penale dhe fajësisë të dënuarit. I dënuari është gjetur fajtor nga gjykata 

e shkallës së parë dhe fajësia e tij është vërtetuar edhe nga gjykata e shkallë së dytë, vetëm duke 

u bazuar në deklarimin e të dëmtuarit N.N., e assesi nga provat tjera si në shkresat e lëndës, andaj 

mbrojtja e konsideron si të papranueshëm dhe jo të saktë arsyetimin e dhënë nga gjykata e 

shkallës së parë. I dëmtuari nuk e ka identifikuar në mënyrë të sigurt të dënuarin siç pretendon 

gjykata në arsyetimin e aktgjykimit, meqë i dëmtuari nuk ka qenë fare i sigurt në atë që ka thënë. 

Gjykata e shkallë së parë, por edhe ajo e shkallës së dytë, duhet ta dinte, që i dëmtuari sipas 

dispozitave ligjore nuk mund ta identifikoi personin ose sendin në shqyrtim gjyqësor. 

 

    Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimet e mbrojtësve të dënuarve se aktgjykimet 

janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal 

janë të pabazuara. 

     

     Siç rezulton nga shkresat e çështjes, aktgjykimi i shkallës së parë i vërtetuar me aktgjykimin e 

shkallës së dytë, është i qartë dhe konkret, ngase në dispozitiv janë paraqitur të gjitha veprimet 

inkriminuese të dënuarve që përbëjnë elementet objektive dhe subjektive të veprës penale për të 

cilën janë shpallur fajtor të dënuarit. Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme 

për faktet vendimtare duke vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse si dhe arsyet ku është 

bazuar me rastin e vendosjes së kësaj çështje penalo-juridike, e sidomos me  rastin e vërtetimit të 

ekzistimit të veprës penale. Gjykata e shkallës së parë vlerësimin e provave e ka bërë në pajtim 

me dispozitat ligjore, duke paraqitur në mënyrë të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr 

si të provuara ose si të paprovuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore. Gjykata e 

shkallës së parë ka dhënë arsye të qarta për vendin, kohën, mënyrën e kryerjes së veprës penale, 

e po ashtu ka marrë parasysh edhe mbrojtjen e të dënuarve, për çka gjykata e shkallës së parë ka 

dhënë arsye të mjaftueshme të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë.  

 

     Mënyra se si të dënuarit i kanë kryer veprimet inkriminuese me datë,vend dhe kohë si në 

dispozitiv të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, tregon elementet qenësore të veprës 

penale për të cilat të njejtit me të drejt janë shpallur penalisht përgjegjës për vepën penale vjedhje 

grabitqare nga neni 316 par.3 lidhur me par.1 të KPRK, sepse nga të gjitha provat e 

administruara si deklarata e të dëmtuarit-dëshmitarit N.N., e cila deklaratë ka qenë e qartë dhe 

konkrete se dëshmia e tij ka qenë në përputhje edhe me provat tjera si me dëshminë e dëshmitarit 

A.N., ekspertizën mjeko ligjore të datës 27.10.2020, lidhur me natyrën e lëndimeve për të 

dëmtuarin N.N., pastaj raportin balistik të datës 04.10.2019, përmbajtja e dosjes së forenzikës e 

datës 19.08.2019, së bashku me raportin e vendit të ngjarjes nga njësia e forenzikës, vërtetojnë se 
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në veprimet e të dënuarve është manifestur dashja direkte në drejtim të veprës penale vjedhje 

grabitqare nga neni 316 par.3 lidhur me par.1 të KPRK.  

 

      I dëmtuari Nuhi dhe dëshmitari Avni Nrecaj kanë përshkruar kronologjikisht dhe në detaje 

veprimet e të ndjerit F.G. dhe tani të dënuarit A1.T1, të cilët janë hasur duke dal nga shtëpia e të 

dëmtuarit N., gjegjësisht në tarasën e shtëpisë së të dëmtuarit. I ndjeri F.G.  së bashku me të 

dënuarin A1.T1 kanë përdorur dhunën dhe kanosjen duke shtënë edhe me armë zjarri dhe duke i 

shkaktuar të dëmtuarit N., lëndime të rënda trupore. I dëmtuari N.N. e ka bërë identifikimin edhe 

të dënuarit A1.T1 i cili natën kritike ka qenë së bashku me të ndjerin F.G. në shtëpinë e të 

dëmtuarit. Pra, se të dënuarit kanë vepruar si anëtarë të grupit të armatosur është vërtetuar nga 

provat se të njejtit paraprakisht në Prishtinë janë takuar janë marr vesh për veprimet e secilit prej 

tyre, kanë marr armët dhe mjetet e nevojshme për grabitje, dhe me të arritur në fshatin P., kanë 

ndal veturën, dy prej tyre kanë shkuar për të kryer grabitjen dhe atë i ndjeri F., dhe i dënuari A1. 

janë nisë në drejtim të shtëpisë  së të dëmtuarit të armatosur dhe të maskuar, ndërsa të dënuarit 

A. dhe A., kanë qëndruar në veturë dhe atë i dënuari A1. duke u ulur në ulësen e vozitësit ndërsa 

i dënuari A. në ulësen e parë të pasagjerit për të pritur dhe për të qenë në gjendje gatishmërie 

duke siguruar vendin, duke bërë roje ashu që nuk kanë qëndruar në të njejtin vend por kanë 

lëvizuar duke u kthyer përsëri në vendin e mëparshëm fakte këto të pakontestueshme ngase janë 

vërtetuar edhe nga vet deklaratat e të dënuarve të dhëna në procedurën paraprake e në prezencën 

e mbrojtësve të tyre. Po ashtu me rastin e kryerjes së veprës penale i dëmtuari N.N. ka pësuar 

dëmtime të rënda trupore, meqë të dënuarit pasi kanë kryer vjedhjen dhe kanë arritur në posedim 

të pasurisë së lujtshme të dëmtuarit, e kanë sulmuar fizikisht të dëmtuarin në tarasën e shtëpisës 

së tij e më pas edhe i kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore duke shtirë në drejtim të tij me 

armë zjarri. 

 

     Pretendimi i mbrojtësve të dënuarve se është shkelur ligji penal në dëm të dënuarve, sepse 

nuk kemi të bëjmë me vepër penale të vjedhjes grabitqare nga neni 316 par.3 lidhur me par.1 të 

KPRK, është i pabazuar për faktin se gjykata ka nxjerr përfundim të drejtë kur ka gjetur se në 

veprimet e të dënuarve përmbushen të gjitha elementet e veprës penale për të cilën janë shpallur 

fajtor, kjo për faktin se forma themelore e kësaj vepre penale është parapa në par.1 të këtij neni e 

cila konsiderohet se ekziston “ kur kryesi është zënë në befasi në kryerjen e aktit të vjedhjes dhe 

me qëllim që pasurinë e vjedhur ta mbajë e përdorë forcën apo kanosjen serioze se do ta sulmoj 

jetën apo trupin e personit tjetër” ndërsa në par.3 është parapa forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale  e cila konsiderohet se ekziston: “nëse kryesi vepron si anëtar i grupit të armatosur ose kur 

vepra penale rezulton me lëndim të rëndë trupor”, prandaj, gjykatat e instancës më të ulët në këtë 

çështje penale drejtë kanë aplikuar edhe ligjin penal. 

 

      Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe konform nenit  437 

të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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                                 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

                                          Pml.nr.366/2021, më datë 07.12.2021 

 

    Procesmbajtës,                                                                                Kryetare e kolegjit, 

   Qefsere Berisha                                                                                   Valdete Daka           


