
   Ap.nr.32/2011 
 
 
           NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin 
Lushta, kryetare, Avdi Dinaj, Emine Mustafa, Marije Ademi dhe Salih Toplica, 
anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Fatime Hasani-
Ruhani, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarve Xh. M. dhe 
I. H., për shkak të veprës penale raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të 
grabitjes nga neni 256 par. 1 të KPK, duke vendosur përkitazi me ankesat e 
Prokurorit Publik të Qarkut Prishtinë, mbrojtësve të të akuzuarit Xh. M. dhe 
përgjigjes në ankesë, të paraqitur nga mbrojtësi i të akuzuarit I. H., të 
paraqitura kundër aktgjykimit P.nr. 100/2010 datë 23 nëntor 2010, në 
seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 410 të KPPK, më 
datë 6 prill 2012, mori këtë: 
 
 
    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  
 
 
 Refuzohen si të pabazuara ankesat e Prokurorit Publik të Qarkut 
Prishtinë si dhe ato të mbrojtësve të të akuzuarit Xh. M., kurse aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr. 100/2010 datë 23 nëntor 2010, vërtetohet.  
 
 
    A r  s  y  e  t  i  m  i  
 
 Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr. 100/2010 datë 23 
nëntor 2010, i akuzuari Xh. M. është shpallur fajtor për veprën penale raste të 
rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par. 1 të KPK dhe 
për këtë vepër penale është gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 5 
(pesë) vitesh, me të cilin dënim iu është llogaritur koha e kaluar në 
paraburgim nga 6 shkurt 2010. E ka detyruar të akuzuarin që t’i paguajë 
shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës 
dhe 100 € në emër të shumës paushalle të gjitha në afat prej 15 ditësh pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I dëmtuari S. B. për realizimin e kërkesës 
pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil.  
 
 I akuzuari I. H. me aplikimin e dispozitës së nenit 390 pika 3 të KPK, 
është liruar nga akuza  për shkak të veprës penale raste të rënda të vjedhjes 
grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par. 1 të KPK. Për shpenzimet e 
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procedurës penale dhe shumën paushalle është vendosur që të bien në barë 
të mjeteve buxhetore të Gjykatës.  
 
 Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur: 
 
 -Prokurori Publik i Qarkut Prishtinë për shkak të shkeljes esenciale të 
dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 
gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal  dhe vendimit mbi dënimin me 
propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja t’i kthehet gjykatës 
së shkallës së parë në rivendosje; 
 
 -mbrojtësi i të akuzuarit Xh. M., Sh. B., av. nga Gllogovci, për shkak të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar 
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi 
dënimin me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet, çështja t’i kthehet 
gjykatës së shkallës së parë në rivendosje, të ndryshohet, i akuzuari të lirohet 
nga akuza apo t’i shqiptohet një dënim dukshëm më i butë; 
 
 -mbrojtësi i të akuzuarit Xh. M., K. B., av. nga Mitrovica, për shkak të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar 
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi 
dënimin me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet, çështja t’i kthehet 
gjykatës së shkallës së parë në rivendosje apo të ndryshohet, i akuzuari të 
lirohet nga akuza apo t’i shqiptohet një dënim dukshëm më i butë. 
 
 Përgjigje në ankesën e Prokurorit Publik ka paraqitur mbrojtësi i të 
akuzuarit I. H., H. J., av. nga Prishtina, me propozim që ankesa e Prokurorit 
Publik të Qarkut të refuzohet. 
 
 Gjykata Supreme, seancën e kolegjit e mbajti konform dispozitës së 
nenit 410 të KPPK, në të cilën ishin prezent të akuzuarit, mbrojtësit e tyre av. 
Sh. B., K. B. dhe H. J. të cilët pasi sqaruan ca nga pretendimet që dalin nga 
ankesat respektivisht  përgjigjes në ankesë ngelni pranë propozimeve të bëra 
në to. I akuzuari Xh. M. përkrahu pretendimet ankimore të mbrojtësve kurse i 
akuzuari I. H. përkrahu pretendimet nga përgjigja në ankesë e mbrojtësit të tij.  
 
 Prokurori i Shtetit të Kosovës edhe pse i njoftuar nuk prezantoi në 
seancën e kolegjit, por me parashtresën PPA.nr. 32/2011 datë 7 shkurt 2011, 
ka propozuar që ankesa e Prokurorit Publik të Qarkut të aprovohet kurse ajo 
e mbrojtësve të të akuzuarit Xh. M. të refuzohet.  
 
 Gjykata Supreme, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat  e kësaj 
çështjeje penalo-juridike, studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës 
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së nenit 415 të KPPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në 
ankesa, gjeti se: 
 
 Ankesat nuk janë të bazuara. 
 
 Në ankesat e ushtruara pretendohet se aktgjykimi i ankimuar përmban 
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe atë:  
 
 -edhe përkundër faktit se në ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut 
theksohet baza ankimore e shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 
penale, elaborohet gjendja faktike për të konsideruar se aktgjykimi i ankimuar 
në këtë mënyrë  përkitazi me pjesën liruese është kundërthënës në brendinë 
e tij dhe me arsyet e dhëna në të, duke konsideruar se në veprimet e të 
akuzuarit I. H. manifestohen elementet e veprës penale për të cilën është 
akuzuar, kurse; 
 
 -në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Xh. M., av. Sh. B., theksohet 
se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave 
të procedurës penale nga neni 403 par. 1 pika 12 të KPPK, ngase në 
aktgjykimin e ankimuar nuk janë dhënë arsye për faktet vendimtare, për të 
theksuar se gjykata e shkallës së parë jep përshkrime për rastin e ndodhur pa 
dhënë vlerësime dhe konkludime, ngase me asnjë provë nuk vërtetohet 
pjesëmarrja e të akuzuarit Xh. M. me grabitjen e të dëmtuarit, ndërsa 
konkludimet e gjykatës së shkallës së parë janë vetëm në bazë të 
supozimeve e jo në bazë të provave të administruara, kurse; 
 
 -në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Xh. M., av. K. B., theksohet se 
aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 403 par. 1 pika 8 dhe 12 të KPPK, si dhe shkelje 
nga par. 2 pika 1 dhe 2 të KPPK, ngase sipas mbrojtësit, aktgjykimi i 
ankimuar mbështetet në provë të papranueshme dhe atë në regjistrin e 
bisedave telefonike  për të cilën është dashur që urdhrin për këtë masë t’a 
lëshojë Prokurori kompetent e jo gjyqtari i procedurës paraprake siç gabimisht 
është vepruar në rastin konkret, për çka konform dispozitës së nenit 154 par. 
4 të KPPK, është dashur të veçohet nga shkresat e çështjes, se dispozitivi i 
aktgjykimit është i pakuptueshëm, kundërthënës në brendinë e tij si dhe në 
arsyet e dhëna në aktgjykimin e ankimuar, se dispozitivi në pjesën 
ndëshkuese me atë në pjesën liruese është i njëjtë që jep me nënkuptuar se 
të akuzuarit kanë vepruar në bashkëkryerje. 
 
 Gjykata Supreme gjen se nuk qëndrojnë pretendimet e mësipërme 
ankimore e as që aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje tjera esenciale të 
dispozitave të procedurës penale për të cilat kjo Gjykatë kujdeset detyrimisht  
e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij nga këto arsye: 



 4 

 
 -qëndron fakti se aktgjykimi i ankimuar mbështetet edhe në regjistrin e 
bisedave telefonike të siguruara nga gjyqtari i procedurës paraprake, por vlen 
të theksohet se kjo provë është siguruar në propozim të Prokurorit Publik 
kompetent. Në të kundërtën dispozita e nenit 257 të KPPK, parasheh kushtet 
për dhënin e urdhrit për masat e fshehta të hetimit ndërsa par. 1 i nenit 261 të 
KPPK, parasheh se urdhri për regjistrimin e bisedave telefonike e jep zyrtari i 
autorizuar gjyqësor. Po ashtu, vlen të theksohet  se regjistri i bisedave 
telefonike nuk është provë e izoluar ngase aktgjykimi i ankimuar mbështet 
edhe në provat tjera e që më hollësisht është theksuar në arsyetimin e 
aktgjykimit të shkallës së parë e për çka do të bëhet fjalë edhe në gjendjen 
faktike. 
 
 Në të kundërtën dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë, nuk 
përmban kundërthënie qoftë me vetveten, qoftë me arsyetimin e tij. Në 
arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar janë dhënë arsye të duhura faktike dhe 
juridike të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo Gjykatë, duke i 
vënë në dukje se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara ose të 
paprovuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore konform dispozitës 
së nenit 396 par. 7 të KPPK. Gjykata e shkallës së parë ka bërë vlerësimin 
dhe analizën e të gjitha provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 
duke i paraqitur edhe përfundimet e veta të cilat si të drejta, objektive dhe të 
ligjshme i aprovon edhe kjo Gjykatë. 
 
 Prokurori Publik i Qarkut si dhe mbrojtësit e të akuzuarit Xh. M. 
përkitazi me bazën ankimore, vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes 
faktike në esencë e kontestojnë mënyrën se si janë vlerësuar provat e 
administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatë së shkallës së parë 
si dhe konkludimet që i ka nxjerrë ajo në bazë të provave të administruara. 
Pretendohet se provat janë vlerësuar në mënyrë të njëanshme gjë që kanë 
çuar edhe në përfundime të gabuara. Kështu, sipas ankesës së Prokurorit 
Publik të Qarkut për pjesën liruese përkitazi me të akuzuarin I. H. theksohet 
se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë ka 
vërtetuar gjendjen faktike kur aktgjykimin e ankimuar e mbështet në mbrojtjen 
e të akuzuarit I. H. e jo edhe në deponimet e të dëmtuarit, për të theksuar se 
përmes bisedës me telefonin e të dëmtuarit të cilin e ka përdorur i akuzuari 
Xh. ka biseduar me të akuzuarin I., se i akuzuari I. organeve policore u 
paraqite me emrin e rrem duke konsideruar se janë indicione të mjaftueshme 
që i akuzuari të shpallet fajtor, kurse në ankesat e mbrojtësve të të akuzuarit 
Xh. M. theksohet se nuk është vërtetuar kush dhe kur e themeloi grupin, 
numrin e anëtarëve, kush ishte udhëheqës, si u ndanë rolet, cilat ishin detyrat 
për secilin nga anëtarët e grupit, kush ishin personat tjerë të paidentifikuar, cili 
nga personat i shkaktoi lëndime të dëmtuarit.  
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 Gjykata Supreme e Kosovës gjen se edhe këto pretendime ankimore 
nuk qëndrojnë, ngase sipas gjendjes faktike të vërtetuar nga gjykata e 
shkallës së parë, dalin si jo kontestuese rrethanat se: 
 
 I dëmtuari S. B. jeton në fshatin G., komuna e Gllogovcit, i cili merret 
me shitblerjen e duhanit dhe shitjen e kartelave telefonike, e që shitjen e 
këtyre gjërave e bënë në Skenderaj dhe atë nëpër kafene dhe lokale të 
ndryshme. Nuk është kontestuese se ditën kritike (ditë tregu), ka punuar gjer 
në orët e pasdites për t’u kthyer në shtëpi me automjet Ford Kombi – taxi, nga 
i cili automjet ka zbritur ke depoja e materialit ndërtimor në fshatin G., ku pas 
zbritjes vjen një automjet “Golf 2” i cili e kalon, duke i dhënë shenja me drita 
dhe pasi që kalon shtëpitë e banuara  për të arritur në shtëpinë e tij, të 
dëmtuarit S. i dalin katër persona të cilët i drejtohen me fjalët  kinse kanë 
ndërmend ta blejnë automjetin e udhëtarëve të markës “BMW” të plakut të tij, 
dhe kur i dëmtuari tenton që të iku, të njëjtin e ndalojnë, ku njëri nga katër 
personat e ka kapur për çante në të cilin kishte telefonin celular të markës 
“Nokia” me nr. të kartelës 044-4..-16., dhe 10 kartela të Ipko-së dhe 4 kartela 
të Vala 900 në vlerë prej nga 5 € dhe në çastin kur i dëmtuari kundërshton 
t’ua jep çantën, njëri nga këta persona e godet me një mjet të mbrehtë në 
krah dhe gjoks dhe në çastin kur i dëmtuari kërkon ndihmë nga anëtarët e 
familjes  duke i ftuar “o bacë donë t’i mi marrin paratë” të njëjtit largohen nga 
vendi i ngjarjes.  
 
 Po ashtu, nuk është kontestuese se sipas të dëmtuarit se këta persona 
ishin të maskuar dhe se asnjërin nga këta persona nuk e kanë njohur. Po 
ashtu, nuk është kontestuese se telefonin celular të të dëmtuarit i markës 
“Nokia” me numër të telefonit 044-4..-16. është gjetur tek i akuzuari Xh. M., i 
cili me të njëjtin telefon e fton të akuzuarin I. H., të cilin e ka vëlla të 
bashkëshortes, dhe më datë 12 janar 2010, në ora 14:23, bisedon në 
telefonin celular të të akuzuarit I. me nr. 044-708-497 në kohëzgjatje prej 2,50 
minuta.  
 
 Prandaj, pretendimet ankimore se me aktgjykimin e ankimuar gjendja 
faktike nuk është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë sipas Gjykatës 
Supreme nuk është e bazuar. Pretendimet nga ankesa se dëshmitari H. B. 
nuk e vërteton kryerjen e veprës penale ndaj të dëmtuarit, deponimet e këtij 
dëshmitari jo vetëm që nga gjykata e shkallës së parë, por edhe nga kjo 
Gjykatë nuk janë kontestuese, ngase dëshmitari i vërteton rrethanat se i 
akuzuari Xh. ka qenë në vendin e punës që nga ora 19:00 e datës 11 janar 
2010 e gjer në orën 8:00, të datës 12 shkurt 2010, por ajo që vlen të 
theksohet është se deponimet e këtij dëshmitari kanë të bëjnë me kohën pas 
kryerjes së veprës penale, ngase edhe sipas dispozitivit të aktgjykimit të 
ankimuar vepra është kryer rreth orës 18:45. 
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 Po ashtu, pretendimet nga ankesat se nuk është vërtetuar se kush dhe 
kurrë e themeloi grupin, numri i anëtarëve, kush ishte udhëheqës, si iu ndanë 
rolet, cilat ishin detyrat për secilin nga anëtarët dhe kush ishin personat e 
paidentifikuar, këto pretendime nuk janë të bazuara dhe atë për faktin se i 
dëmtuari S. B. i vërteton rrethanat se si është grabitur nga këta persona që 
përbëjnë grupin, se njëri nga personat e maskuar me dhunë ia merr çantën 
ndërsa personi tjetër me një mjet të mbrehtë e godet të dëmtuarin S. në krah 
dhe gjoks që tregon se me këtë rast është përdorur mjeti i rrezikshëm si dhe 
për mënyrën e kryerjes së kësaj vepre penale e që përmbushen të gjitha 
elementet qenësore të veprës penale nga par. 1 i nenit 256 të KPK, andaj, 
nga këto rrethana irelevante janë rrethanat e theksuara në ankesë se kush e 
formoi grupin dhe pse personat tjerë nuk janë identifikuar. 
 
 Andaj, duke i pasur parasysh rrethanat e sipër cekura si dhe rrethanat 
dhe arsyet më detajisht të theksuara në aktgjykimin e ankimuar rezulton se 
konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se i akuzuari Xh. M. është njëri ndër 
ekzekutorët e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, është i drejtë, 
sepse drejt dhe në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar se ky i akuzuar i ka 
ndërmarrë veprimet inkriminuese. 
 
 Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha këto rrethana del i drejt 
konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se në veprimet inkriminuese të të 
akuzuarit përmbushen të gjitha tiparet e veprës penale rastet e rënda të 
vjedhjes grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par. 1 të KPK. Pra, drejt 
janë aplikuar edhe dispozitat e ligjit penal në rastin konkret. 
 
 Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin Gjykata 
Supreme gjen se edhe këto pretendime ankimore nuk janë të bazuara, sepse 
gjykata e shkallës së parë drejt i ka vlerësuar të gjitha rrethanat që ndikoj në  
caktimin e lartësisë së dënimit. Duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e 
rastit konkret, posaçërisht rrethanat dhe mënyrën se si është zhvilluar ngjarja 
kritike, motivet e kryerjes së veprës penale del se dënimi i shqiptuar të 
akuzuarit nuk është i ashpër siç pretendojnë mbrojtësit në ankesa, nga ana 
tjetër nuk theksojnë ndonjë rrethanë posaçërisht lehtësuese që kishte me 
ndikuar që dënimi i shqiptuar t’i zbutet në minimumin e paraparë ligjor, kurse 
në ankesën e Prokurorit Publik edhe pse theksohet baza ankimore e vendimit 
për dënimin nuk ka propozim konkret, kështu që dënimi i shqiptuar është në 
harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale 
dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si ekzekutor dhe se ky 
dënim duhet t’i shërben preventivës gjenerale e posaçërisht asaj individuale 
dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me 
dispozitën e nenit 34 të KPK.  
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 Po ashtu, pretendimet e Prokurorit Publik të Qarkut Prishtinë se ka 
indicione se edhe i akuzuari I. H. është kryerës i veprës penale dhe atë për 
faktin se i akuzuar Xh. M. me telefonin celular të të dëmtuarit ka biseduar me 
të akuzuarin I. H. si dhe paraqitja e tij me emër të rrejshëm në ftesë të 
organeve policore nuk qëndrojnë nga këto arsye: 
 
 Sipas shkresave të çështjes pra edhe nga vetë mbrojtja e të akuzuarit 
I. H. nuk janë kontestuese rrethanat se i akuzuari Xh. M.   ditën e nesërme 
(pas kryerjes së veprës penale) e ka ftuar të akuzuarin I. H. të cilin e ka vëlla 
të bashkëshortes, se organeve policore ky i akuzuar u paraqitet me emër të 
rrejshëm, por drejt ka konkluduar gjykata e shkallës së parë kur të akuzuarin 
I. H. e ka liruar nga akuza meqë nuk është provuar se ky i akuzuar ka kryer 
veprën penale për të cilën është liruar, prandaj, e refuzoi si të pabazuara 
ankesën e Prokurorit Publik të Qarkut ngase nuk ka ndonjë provë bindëse që 
vërteton kryerjen e veprës penale nga ky i akuzuar.  
 
 Nga çka u tha më lartë e në pajtim me dispozitën e nenit 534 të KPPK, 
u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   
 
  
                     GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
                           Ap.nr.32/2011, më 6 prill 2012  
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               2.________________ 
          Emine Mustafa 
               3.________________ 
           Marije Ademi 
               4.________________ 
           Salih Toplica 


