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                                                                                             Pml.nr.52/2020 

 

       NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

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

procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit V.H. nga P., për shkak të veprës penale 

grabitja nga neni 329 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas kërkesës 

për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtëses të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren P.nr.32/2017 datë 12.01.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.543/2019 të datës 21.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 

03.03.2020, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        I. Me rastin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtëses së të dënuarit V.H. e sipas 

detyrës zyrtare anulohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.543/2019 të datës 

21.11.2019, në pjesën që ka të bëjë me veprën penale detyrimi nga neni 340 par.1 të KPK dhe 

lënda në këtë pjesë i kthehet kësaj gjykate në rivendosje. 

        II.  Në pjesën që ka të bëjë me veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK-së, aktgjykimi mbetet i paprekur ndërsa 

dënimi me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) euro merret si i vërtetuar.  

 

 

                                                                A r s  y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin P.nr.32/2017 e datës 12.01.2018, të 

dënuarin V.H., e ka shpallur fajtor për veprën penale grabitja nga neni 329 par.1 të KPRK-së dhe 

veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 

par.1 të KPRK-së, dhe për këto vepra penale e ka gjykuar: për veprën e parë penale me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 14.11.2015 deri më datë 26.09.2016 dhe dënim me 

gjobë në shumë prej 2.500 (dymijë e pesëqind) €, ndërsa për veprën e dytë me dënim me gjobë 

në shumën prej 800 (tetëqindën) € dhe me aplikimin e dispozitave për shqiptimin e dënimit për 
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veprat penale në bashkim, e ka gjykuar me dënim unik me gjobë në shumë prej 3.300 (tremijë e 

treqindën) €, dënim ky i cili do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit, ndërsa nëse i dënuari refuzon ta paguajë dënimin me gjobë, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgimi do ti llogaritet në shumë prej 20 €. 

Të dënuarin e ka obliguar që ti paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 600 €. Të dënuarit i 

ka shqiptuar edhe dënimin plotësues  marrjen e pistoletës së tipit “ B.M. .. “, me nr. serik V.., e 

prodhimit italian, si mjet me të cilin është kryer vepra penale. Të dëmtuarin për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin 

PAKR.nr.129/2018 e datës 07.06.2018, me të cilin, me rastin e ankesës së Prokurorit Themelor 

në Prizren dhe asaj të mbrojtësit të dënuarit, sipas detyrës zyrtare, aktgjykimi i shkallës së parë e 

ka ndryshuar përkitazi me cilësimin juridik të veprës së parë penale, ashtu që e njëjta juridikisht 

është cilësuar si vepër penale detyrimi nga neni 340 par.2 të KPK, si dhe sa i përket vendimit për 

dënimin, ashtu që për secilën vepër penale janë përcaktuar dënimet individuale-për veprën e parë 

penale dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh dhe dënimi me gjobë në shumë prej 

2.000 (dymijë) € ndërsa për veprën e dytë penale dënimi me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) 

€ dhe është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh dhe dënim unik me 

gjobë në shumë prej 2.500 (dymijepesëqind) euro, në të cilin llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim.  

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës PML.nr.229/2018 të datës 12.11.2018, me 

aprovimin e kërkesës për mbrojtje te ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit V.H., është anuluar 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.129/2018 i datës 07.06.2018, në pjesën që 

ka të bëjnë me veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 të KPK dhe në këtë pjesë lënda i është 

kthyer asaj gjykate në rivendosje. Në pjesën që ka të bëjë me veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK aktgjykimi ka mbetur 

i paprekur ndërsa dënimi me gjobë në shumë prej  500 (pesëqind) euro është marrë si i vërtetuar. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit V.H., është hedhur  si e papranueshme. 

 

        Në procedurën e serishme, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.587/2018 

e datës 04.01.2019, me aprovimin e pjesshëm të ankesës së mbrojtëses së të dënuarit por edhe 

sipas detyrës zyrtare e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi me cilësimin juridik 

të veprës penale dhe vendimit mbi dënimin ashtu që veprën penale grabitje nga neni 329 par.1 të 

KPRK, për të cilën i dënuari është shpallur fajtor, e cilëson si vepër penale detyrimi nga neni 340 

par.2 të KPRK dhe për këtë vepër penale i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe 

arrest shtëpiak nga data 14.11.2015 e gjerë me datën 26.09.2016 dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 2.000 (dymijë) €, ndërsa nëse i dënuari refuzon ta paguajë dënimin me gjobë i njëjti do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim do ti llogaritet në shumë prej 20 €. 
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        Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës PML.nr.138/2019 të datës 11.07.2019, me 

aprovimin e kërkesës për mbrojtje te ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit V.H., është anuluar 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.587/2018 i datës 04.01.2019 në pjesën që 

ka të bëjnë me veprën penale detyrimi nga neni 340 par.2 të KPK dhe në këtë pjesë lënda i është 

kthyer asaj gjykate në rivendosje. Në pjesën që ka të bëjë me veprën penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPK aktgjykimi ka mbetur 

i paprekur ndërsa dënimi me gjobë në shumë prej  500 (pesëqind) euro është marrë si i vërtetuar. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit V.H., është hedhur  si e papranueshme. 

        Në procedurën e serishme, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.543/2019 

e datës 21.11.2019, me aprovimin e pjesshëm të ankesës së mbrojtëses së të dënuarit por edhe 

sipas detyrës zyrtare e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë sa i përket cilësimit juridik të 

veprës penale, ashtu që kjo gjykatë veprimet e të dënuarit të përshkruara nën dispozitivin nën I të 

aktgjykimit i cilëson si vepër penale detyrimi nga neni 340 par.1 të KPRK dhe për këtë vepër 

penale i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të 

cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 14.11.2015 

e gjerë me datën 26.09.2016 dhe dënim me gjobë në shumë prej 2.000 (dymijë) €, ndërsa nëse i 

dënuari refuzon ta paguajë dënimin me gjobë i njëjti do ti zëvendësohet me dënim me burgim, 

ashtu që një ditë burgim do ti llogaritet në shumë prej 20 €. 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësja e 

të dënuarit, avokatja M.Ç. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale kur shkeljet e tilla kanë ndikuar në 

ligjshmërinë e vendimit gjyqësor dhe për shkak të shkeljeve të ligjit penal, me propozim që të 

aprovohet kërkesa e parashtruar për shkeljet evidente dhe të shtyhet ekzekutimi i dënimit  

        Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit, me 

parashtresën KMLP.II.nr.34/2020 e datës 18.02.2020, me propozim që kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë  e mbrojtëses së të dënuarit të refuzohet si e pabazuar. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi të gjitha shkresat të çështjes 

konform dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se duhet vendosur si në dispozitiv. 

        Në kërkesën e mbrojtëses së të dënuarit, pretendohet se Gjykata e Apelit, me aktgjykimin 

PAKR.nr.543/2019 e datës 21.11.2019, me rastin e vendosjes nuk i ka përfillur kërkesat e 

aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, por me aprovimin e pjesshëm të ankesës së 

mbrojtëses dhe sipas detyrës zyrtare e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm 

përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale dhe vendimit mbi dënimin, nuk ka bërë asnjë 

përmirësim tjetër në drejtim të kërkesave të paraqitura nga mbrojtja, e të cilat vërejtje dhe 

kërkesa Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin e vet i kishte aprovuar dhe çështjen ja 

kishte kthyer në rivendosje Gjykatës së Apelit. 
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       Gjykata Supreme me rastin e kërkesës së paraqitur shikoi aktgjykimet e kundërshtuara dhe 

shkresat e lëndës dhe i bëri konstatimet si në vijim. 

        Me aktakuzën e Prokurorit Themelor në Prizren PP.nr.316/2015 të datës 31.12.2015 të 

dënuarit i vihet në barë se: 

        Më datën 14.11.2015, rreth orës 17,00 në P., në afërsi të bazenit “T&A” e cila gjendet në 

rrugën e tranzitit, duke përdorur forcën-përmes një mjeti të fortë mprehtës, përvetëson pasurinë e 

personit tjetër, me qëllim që vetës të sjell dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që pasi 

përmes telefonit e fton të dëmtuarin B.K., nga fshati X., për të biseduar, takohen në picerinë “A.” 

dhe pas një kohe të shkurtër del së bashku me të dëmtuarin kinse për të shkuar në shtëpinë e tij 

ku i dëmtuari kishte për të punuar një fontanë dhe me automjetin e të dëmtuarit ”P.” vazhdojnë 

rrugë deri në afërsi të bazenit “T&A” dhe rrugës me një mjet të fortë mprehtës kërcënon të 

dëmtuarin duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore sipas ekspertit mjeko-ligjor, dr.Musa Gashi, 

ia merr shumën prej 2.500 euro,  del nga automjeti dhe largohet në drejtim të panjohur, ndërsa i 

dëmtuari shkon në stacionin policor për te lajmëruar rastin dhe pas intervistës sërish e thirr me 

telefon i dënuari Vullnet dhe pasi që e kanë lënë takimin në afërsi të picerisë “A.”, në momentin 

kur i dënuari hyp për të kërkuar para në automjetin ”P.” e të dëmtuarit, arrestohet nga policia e 

cila ka qenë duke e vrojtuar rastin në pjesën e prapme të automjetit.  

       Vepra penale juridikisht është cilësuar si vepër penale grabitje nga neni 329 par.3 lidhur me 

par.1 të KPK. 

        Sa i përket kësaj vepre penale, dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë është si në vijim: 

        Më datën 14.11.2015,  rreth orës 17,00 në P., në afërsi të bazenit “T&A” e cila gjendet në 

rrugën e tranzitit, me kanosje serioze se do ta sulmoj jetën e të dëmtuarit B.K., përvetëson 

pasurin e personit tjetër me qëllim që vetës të sjell dobi pasurore të kundërligjshme, në atë 

mënyrë që pasi përmes telefonit e fton të dëmtuarin B.K., nga fshati X., për të biseduar, takohen 

në picerinë “A.”, dhe pas një kohe të shkurtër del së bashku me të dëmtuarin kinse për të shkuar 

në shtëpinë e tij ku i dëmtuari kishte për të punuar një fontanë dhe me automjetin e të dëmtuarit 

”P.”, vazhdojnë rrugë deri në afërsi të bazenit “T&A” dhe deri sa ishin në automjet i drejtohet të 

dëmtuarit me fjalët “ti ki pare, qiti paret” ku edhe ia merr shumën prej 2.500 euro, dhe duke 

dal nga automjeti e kërcënon me fjalët “nëse nuk i paguan edhe 40.000 euro kemi me ta 

mbyt familjen”, del nga automjeti dhe largohet në drejtim të panjohur, ndërsa i dëmtuari shkon 

në stacionin policor për te lajmëruar rastin dhe pas intervistës sërish e thirr me telefon i dënuari 

Vullnet dhe pasi që e kanë lënë takimin në afërsi të picerisë “A.”, në momentin kur i dënuari hyp 

për të kërkuar para në automjetin ”P.” e të dëmtuarit, arrestohet nga policia e cila ka qenë duke e 

vrojtuar rastin në pjesën e prapme të automjetit.   

        Vepra penale juridikisht është cilësuar si vepër penale grabitje nga neni 329 par.1 të KPK. 

         Andaj, me aktgjykimin e shkallës së parë, i dënuari është shpallur fajtor për veprimet si në 

aktakuzë, por jo edhe se e ka kërcënuar (dhe qëlluar) të dëmtuarin me mjet të fortë mprehtës 
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dhe në këtë dispozitiv janë shtuar fjalët se i dënuari duke dal nga automjeti “e ka kërcënuar 

të dëmtuarin me fjalët “nëse nuk i paguan edhe 40.000 euro kemi me ta mbyt familjen” 

(veprim ky i cili nuk ekziston në aktakuzë).  

         Me aktgjykimin e shkallës së dytë është ndryshuar cilësimi juridik i veprës penale ashtu që 

vepra është cilësuar si vepër penale detyrimi nga neni 340.par.1.të KPK. Në arsyetim, lidhur me 

këtë ndryshim është theksuar se (faqja 7 pasusi dytë) “...gjatë vazhdimit të rrugës me automjet, i 

akuzuari i drejtohet të dëmtuarit me fjalët ` qiti paret, se ti ke para`… pastaj pasi që kontrollohet 

nga i akuzuari dhe njëkohësisht i kërcënohet, i dëmtuari ia jep shumën prej 2.500 euro, për çka 

pastaj i akuzuari e detyron të dëmtuarin ta ndalojë automjetin e që të zbres i akuzuari, mirëpo, i 

njëjti para se të zbres, i drejtohet me fjalë se `nëse nuk i paguan edhe 40.000 euro, kemi me ta 

mbyt familjen`”.  

        Nga të cekurat më lartë rezulton të dy gjykatat kanë eliminuar armën apo mjetin e 

rrezikshëm-përdorimin e forcës gjatë kryerjes së veprës penale, përdorimi i së cilës ekziston në 

aktakuzë, por kanë konstatuar se ka ekzistuar kërcënimi serioz për ta sulmuar jetën apo shëndetin 

e personit tjetër.  

        Edhe për veprën penale të grabitjes edhe për veprën penale të detyrimit,  kanosja serioze 

paraqet element qenësor. Në të dy rastet ajo i paraprinë marrjes së pasurisë së personit ndaj të 

cilit është drejtuar gjegjësisht detyrimit që ai në dëm të pasurisë së vet apo të tjetrit, të ndërmerr 

apo të mos të ndërmerr një veprim 

        Në rastin konkret, sendi i marrur janë paratë në shumën prej 2.500 euro. 

         Në aktgjykimin e shkallës së parë nuk thuhet se marrjes së parave i ka paraprirë kërcënimi, 

siç del nga dispozitivi i tij i përshkruar më lartë  ndërsa në aktgjykimin e shkallës së dytë thuhet e 

kundërta, se kërcënimi i ka parapri marrjes së të hollave, siç po ashtu del nga pjesa e këtij 

aktgjykimi që u përshkrua më lart. 

        Nga kjo rezulton se gjykata e shkallës së dytë e ka ndryshuar në mënyrë qenësore këtë fakte 

vendimtar, nga i cili varët aplikimi i drejtë i ligjit material gjegjësisht cilësimi juridik i veprës 

penale. Kjo gjykatë në këtë mënyrë, e ka vërtetuar një gjendje faktike e cila esencialisht dallon 

nga ajo e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë. 

        Për më tepër, cilësimi juridik i konstatuar nga gjykata e shkallës së dytë është vepra penale 

detyrimi nga neni 340.par.1.të KPK, ndërsa përshkrimi ligjor i kësaj vepre penale është si në 

vijim: 

        Nen 340.1. i KPK: kushdo që më qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore 

për vete apo personin tjetër, përdorë forcën apo kanosjen serioze  për të detyruar personin tjetër 

të kryej apo të mos të kryej veprim në dëm të pasurisë së tij apo të personit tjetër dënohet me 

gjobë dhe me burgim pre 3 muaj deri në 5 vjet. 
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       Në rastin konkret, gjykata e shkallës së dytë nuk ka dhënë arsyetim për elementet themelore 

të veprës penale nga neni 340 paragrafi 1 të KPRK.  

       Pasi që ekziston dyshimi i konsiderueshëm për saktësinë e faktit vendimtar-për kërcënimin 

serioz i cili ka ekzistuar apo jo para marrjes së parave në shumë prej 2.500, nga i cili varët edhe 

aplikimi i drejt i ligjit penal, kjo gjykatë konform dispozitës së nenit 439.të KPPK, pa hyrë në 

përmbajtjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, e me rastin e kërkesës, e anulojë aktgjykimin 

e gjykatës së shkallës së dytë dhe lëndën ia kthej në rivendosje. 

       Në rigjykim, gjykata e shkallës së dytë duhet t`i merre në konsideratë vërejtjet e cekura më 

lartë, të jep arsye të qarta për atë se gjendja faktike në aktgjykimin e shkallës së parë a është 

vërtetuar në mënyrë të drejt dhe të plotë kur është fjala për kërcënimin nga i dënuari, që të merr 

në konsideratë të gjitha pretendimet të cekura në ankesat e paraqitura, gjetjet e veta t`i arsyetojë 

në mënyrë ligjore dhe të merr vendim të bazuar në ligj. 

 

        Sa i përket veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 par.1 të KPK aktgjykimi mbetet i paprekur ndërsa dënimi me gjobë në shumë prej  

500 (pesëqind) euro merret si i vërtetuar, për arsye së kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk 

ishte paraqitur për këtë vepër penale. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    PML.nr.52/2020, më datë 03.03.2020 

 

 

Procesmbajtësi,                                   Kryetare e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                               Nesrin Lushta  

 

 

 

 


