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                                                                                                                         PML.nr.41/2020 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të dënuarve E.B. nga fshati H., komuna e P., për 

shkak të veprave penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.2 lidhur me nenin 28 

dhe 31 të KPRK, grabitja nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK 

dhe veprës penale mbajtja në pronësi kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1 të KPRK, të dënuarës L.R, nga P.,  për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë 

nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 e lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK, grabitja nga neni 329 

par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK, dhe të dënuarës L.S. nga P., për 

veprat penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK 

dhe veprës penale grabitja nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 28 dhe 31 të 

KPRK, duke vendosur përkitazi me kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të të 

dënuarave: L.R. dhe L.S të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

- Departamenti i Krimeve të Rënda, PKR.nr.165/2018 datë 05.03.2019 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda PAKR.nr.373/2019 të 

datës 11.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 18.02.2020, mori ketë: 

 

                                                           A K T GJ Y K I M 

 

        Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të të 

dënuarave L.R. dhe L.S, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.373/2019 të datës 11.10.2019.                                    

 

                                                              A r s y e t i m 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda  

PKR.nr.165/2018 e datës 05.03.2019, i dënuari E.B, është shpall fajtor për veprat penale 

vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.2 lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK, për të 

cilën vepër i është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) 

muaj si dhe dënimi me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) €, për veprën penale grabitja nga 

neni 329 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK, i është shqiptuar dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet e 6 (gjashtë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 

500 (pesëqind) €, ndërsa për veprën penale mbajtja në pronësi kontrolle ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK, i është shqiptuar dënimi me gjobë në 

shumë prej 500 (pesëqind) €, andaj, gjykata në pajtim me nenin 80 të KPRK të dënuarit E.B. 

i ka shqiptuar dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite e 10 (dhjetë) muaj, 
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në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 

07.04.2018 e deri më datë 05.03.2019 si dhe dënim me gjobë në shumë prej 1,500 € e të cilën 

gjobë është i obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, 

e në rast se nuk e paguan të njëjtën, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu duke i 

llogaritur për çdo 20 € një ditë burgim. 

        E dënuara L.R. është shpallur fajtore për veprën penale grabitja nga neni 329 par.3 

lidhur me par.1 e lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK për të cilën i është shqiptuar dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet e 6 (gjashtë) muaj në të cilin dënim i është llogaritur 

edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 07.04.2018 deri më datë 

05.03.2019 dhe me dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) € e të cilën gjobë është e 

obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit e në rast se 

nuk e paguan të njëjtën, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu duke i llogaritur për çdo 

20 € një ditë burgim. 

        E dënuara L.S. është shpallur fajtore për veprën penale grabitja nga neni 329 par.3 lidhur 

me par.1 e lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK, për të cilën i është shqiptuar dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet e 6 (gjashtë) muaj në të cilin dënim i është llogaritur 

edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 07.04.2018 e deri më datë 

05.03.2019 dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) € e të cilën gjobë është e 

obliguar që ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit e në rast se 

nuk e paguan të njëjtën, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu duke i llogaritur për çdo 

20 € një ditë burgim. Janë obliguar të dënuarit që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale 

sipas llogaris përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç 

të paguajë shumën prej 50 €.  

        Konform nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPPK të akuzuarat L.R. dhe L.S, janë liruar nga 

akuza për veprën penale vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.2 lidhur me nenin 28 

dhe 31 të KPRK. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të 

gjykatës. 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.373/2019 e datës 11.10.2019, e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, 

përkitazi me vendimin për dënimin, ashtu që kjo gjykatë të dënuarit E.B, për veprat penale 

për të cilat është shpallur fajtor i ka shqiptuar dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 3 

(tre) vjet e 10 (dhjetë) muaj, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 

prej datës 07.04.2018 e deri më datë 05.03.2019  si dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 €. 

Të dënuarës L.R, për veprën penale grabitja nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me 

nenin 28 dhe 31 të KPRK i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite e në 

të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 07.04.2018 e deri 

më datë 05.03.2019, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 €. Të dënuarës L.S, për veprën 

penale grabitja nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 28 dhe 31 të KPRK, i 

shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite e në të cilin dënim i është 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 07.04.2018 e deri më datë 05.03.209, 

si dhe dënim me gjobë në shumën prej 500 €. 
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        Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kanë 

paraqitur: 

        - mbrojtësi i të dënuarës L.R, avokati F.B, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes të ligjit penal, me propozim që kërkesa të 

aprovohet dhe aktgjykimi i shkallë së dytë të ndryshohet në atë mënyrë që të lirohet e dënuara 

apo çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.    

        - mbrojtësi i të dënuarës L.S. avokati A.B, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes të ligjit penal, me propozim që kërkesa të 

aprovohet dhe aktgjykimi i shkallë së dytë të ndryshohet në atë mënyrë që të lirohet e dënuara 

apo çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.    

        Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KPLP/II.nr.27/2020 e datës 10.02.2020, ka 

propozuar që kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarave të refuzohen si 

të pabazuara. 

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoj shkresat e lëndës në kuptim 

të nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, vlerësoj pretendimet në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë dhe gjeti se: 

        Kërkesat nuk janë të bazuara.   

        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendimet e mbrojtësit të dënuarës L.R, janë 

se  gjykata e shkallës së dytë nuk ka aplikuar shqyrtimin logjik, faktik, juridik lidhur me 

faktet e provuara  të kësaj çështje penale, pasi që nuk ka vepër penale të konsumuar pra nuk 

ka pasojë të veprës penale të konsumuar për çka pasoja e veprës penale ka qenë një orbitë në 

vlerë o,50 cent, është kërkuar gjatë shqyrtimit gjyqësor por edhe në gjykatën e shkallës së 

dytë se cila është prova materiale që e vërteton planifikimin paraprak duke i ndarë rolet se 

çfarë roli kishte e dënuara L., që i kishte paraprirë planifikimit për kryerjen e veprës penale, 

ku është bërë planifikimi kush e ka bërë pse është bërë planifikimi. Në kundërshtim me 

dispozitat e nenit 384 të KPPK, mos paraqitja në mënyrë të plotë dhe mos vlerësimi i provave 

kontradiktore ka pasur për pasojë edhe aplikimin e gabuar të ligjit penal në dëm të dënuarës 

L.R. Më tej në kërkesën e mbrojtësit  theksohet se nëse analizohet  CD-ja, ku shihen veprimet 

e të dënuarës aty nuk dëgjohet zëri i të dënuarës ti ketë thënë të dëmtuarës B.S. “ i ke 5 

sekonda qiti parat”, prandaj deklarata e saj ka qenë e pabesueshme. 

        Pretendohet po ashtu se gjykata ja fali besimin deklaratës së kësaj të dëmtuare kur ka 

deklaruar se “ në bazë të video incizimit që i kam pa unë nuk mund saktësisht ti identifikoj 

personat që tani janë në këtë sallë, pasi që kanë patur kapela të varura në kokë, kurse mund ti 

identifikoj në bazë të gjatësisë së trupit të tyre dhe atë afërsisht”. Theksohet se gjykata 

deklaratës së të dëmtuarës nuk ka mundur ti ja fal besimin. 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës pretendimet e mësipërme në kërkesë 

përkitazi me ketë bazë ligjore janë të pabazuara. Në përputhje me nenin 370 par.7 të KPPK 

gjykatat kanë dhënë arsye për të gjitha faktet vendimtare, janë arsyetuar të gjitha provat e 

administruara dëshmitë e dëshmitarëve të dëmtuar, por edhe me mbrojtjen e të dënuarve të 

cilët pjesërisht e pranojnë kryerjen e veprave penale–posaçërisht kjo është vërtetuar edhe 

përmes video incizimeve të cilat gjykata i ka shikuar dhe vlerësuar në sallën e gjykimit në 
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prezencën e të gjitha palëve në procedurë penale, ku pas shikimit të video incizimeve të 

dënuarit E.B. dhe e dënuara L.R, për këtë vepër penale në tërësi e kanë pranuar fajësinë. 

        E dëmtuara B.S, në të gjitha fazat e procedurës i ka përshkruar në tërsi veprimet e të  

dënuarve të cilat i kanë ndërmarr ditën kritike, ajo e ka bërë përshkrimin e pamjes të secilit të 

dënuar, njëjte ka dëshmuar edhe në shqyrtimin gjyqësor ku e ka bërë identifikimin e të 

dënuarve dhe ka treguar se të dënuarit E.B. dhe e dënuara L.R, ditën kritike kanë hyrë brenda 

në lokalin ku është tentuar grabitja ndërsa për të dënuarën L.S, ka treguar se ajo ka qenë 

jashtë lokalit. 

        Pretendimi i mbrojtjes se nga CD-ja ku janë parë veprimet e të dënuarës L.R. aty nuk 

dëgjohet zëri i të dënuarës  ti ketë thënë të dëmtuarës B.S, “ i ke 5 sekonda qiti parat”, sipas 

vlerësimit të Gjykatës Supreme është pretendim i paqëndrueshëm, sepse nuk  paraqet ndonjë 

fakt që do të ndikonte në ligjshmërinë e vendimit, sepse gjykata e shkallës së parë gjendjen e 

fakteve e ka vërtetuar me të gjitha provat tjera me dëshminë e të dëmtuarës B.S, e cila i ka 

përshkruar në tërsi veprimet e të dënuarës L.R, dhe të dënuarve tjerë, e kjo është vërtetuar 

edhe me provat tjera nga video incizimi përmes kamerave të sigurisë.  

        Pretendimi tjetër i mbrojtësit të dënuarës, se gjykata nuk është dashtë t’ia falë besimin 

deklaratës së të dëmtuarës  e cila ka thënë “se në bazë të video incizimit që i kam pa unë nuk 

mund saktësisht ti identifikoj personat që tani janë në këtë sallë, pasi që kanë patur kapela të 

varura në kokë, kurse mund ti identifikoj në bazë të gjatësisë së trupit të tyre dhe atë 

afërsisht”, po ashtu është pretendim i pabazuar, ngase nga shkresat e lëndës dhe aktgjykimi i 

kundërshtuar, faqe 7 e aktgjykimit rezulton se kjo deklaratë nuk është deklarata e të 

dëmtuarës siç gabimisht pretendohet nga mbrojtja por kjo është deklarata e dëshmitarit A.J., i 

cili nuk ka qenë prezent në lokal ditën kritike kur ka ndodhur ngjarja, por në lokal  ka qenë 

duke punuar e dëmtuara B.S, e cila në shqyrtimin gjyqësor e ka bërë identifikimin e të 

dënuarve. Arsyetimi i këtij pretendimi vlen njëjtë edhe në raport me kërkesën e mbrojtësit të 

dënuarës L.S, sepse qëndron pretendimi i njëjtë në kërkesën e mbrojtësit. 

        Pretendimet e mbrojtësit të dënuarës L.S, janë thuajse të njëjta si pretendimet e 

mbrojtjes së të dënuarës L.R, duke veçuar pretendimin se arsyetimet e Gjykatës së Apelit 

përkitazi me faktet që dalin nga deklarata e të dëmtuarës B.S, për ti dhënë kahje fajësisë ndaj 

të dënuarës L, janë arsye të pa mjaftuara dhe jo bindëse. Më tej në kërkesë nder të tjera 

pretendohet se vepra në ngarkim të të dënuarës është në bashkëkryerje, siç shprehet gjykata e 

shkallës së parë “roje” ndërsa Gjykata e Apelit ka gjetur se  pasur “rolin e vëzhgimit”. 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, pretendimet e mbrojtësit të dënuarës se arsyetimi 

i aktgjykimit të Gjykatës së Apelit është i pa mjaftuar sa i përket veprimeve inkriminuese të 

dënuarës L.S, nuk janë të bazuara. Aktgjykimit përmban arsye të mjaftuara dhe bindëse, 

sepse me provat e administruara nga gjykata e shkallës së parë është vërtetuar gjendja e 

fakteve e të cilin aktgjykim të shkallës së parë e ka vërtetuar edhe gjykata e shkallës së dytë. 

E dëmtuara B.S, i ka përshkruar edhe veprimet e të dënuarës L.S, duke deklaruar  se e 

dënuara L, ka qenë jashtë lokalit ku është kryer grabitja dhe ka pasur kapelë në kokë e që 

është vërtetuar  se gjersa në lokal kanë qenë brenda dy të dënuarit e tjerë E.B, dhe e dënuara 

L.R, kjo e dënuar ka patur rolin e rojës me rastin e grabitjes dhe ka qenë bashkëpjesëmarrëse 

në kryerjen e veprës penale. 
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        Pjesa tjetër e kërkesave të mbrojtësve të të dënuarave më tepër i referohet konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, kjo Gjykatë nuk është lëshuar në vlerësimin e kësaj 

shkelje, për faktin se në nenin 432 par.2 të KPPK, është përcaktuar se “ kërkesa për mbrojtjen 

e ligjshmërisë nuk mund të ushtohet për shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të 

gjendjes faktike, andaj kërkesa e ushtruar për këtë bazë, është e palejuar. 

        Në fakt në ketë çështje juridiko penale me asnjë provë të administruar nuk vihet në 

dyshim përgjegjësia penale e të të dënuarve përkitazi me veprën penale për të cilën janë 

shpallur fajtor.  

        Për arsyet e lartcekura edhe pretendimet se është shkelur ligji penal ngase ekzistojnë 

rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale të të dënuarve janë të pabazuara. 

        Nga arsyet e lartcekura kjo gjykatë konform dispozitës së nenit 437 të KPPK, vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                             

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PML.nr.41/2020, më datë 18.02.2020 

 

 

Procesmbajtësi,                                                                                             Kryetarja e kolegjit, 

    Bujar Balaj                                                                                                  Nesrin Lushta 


