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QAp.nr.321/2011 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Supreme e Kosovës në Prishtinë, në kolegjin e përbërë 
nga gjyqtaret Valdete Daka-kryetare e kolegjit, Nesrin Lushta e Emine 
Mustafa-anëtarë të kolegjit, me bashkëpunëtorin profesional Arben Ismajli 
-proçesmbajtës, në çështjen penale të akuzuarit F. S. nga Prishtina, për 
shkak të veprës penale grabitje nga neni 255. par. 1. të KPK, duke 
vendosur sipas ankesës së Prokurorit publik të qarkut në Prishtinë dhe 
asaj së mbrojtësit të akuzuarit, të ushtruara kundër aktgjykimit të 
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.133/2010 të datës 21.03.2011., në 
seancën e mbajtur konform nenit 410. të KPPK, më datën 08.03.2012., 
mori këtë: 
 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

 I Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të akuzuarit F. S. 
ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.133/2010 i 
datës 21.03.2011. ashtu që i akuzuari 
 

lirohet nga aktakuza se 
 

me datën 15.03.2009. rreth orës 21,10 në rrugën “Bajram Kelmendi” në 
Prishtinë, deri sa ishte duke vozitur veturën e tipit MBW me targa 17.. 
KS ..01, ka shfrytëzuar pakujdesinë e të dëmtuarës P. A., ashtu që ka 
hapur dritaren e veturës dhe me forcë ia ka marrë çantën nga krahu dhe 
e ka tërhequr zvarrë të dëmtuarën, me ç`rast i ka shkaktuar lëndim 
trupor, në të cilën çantë ka pasur dokumentet e identifikimit, 60 € si dhe 
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gjëra personale në vlerë prej 20 €, me ç’rast është larguar në drejtim të 
panjohur, 
 
-më çka kishte për të kryer veprën penale grabitje nga neni 255. par. 1. 
të KPK. 
 
 Shpenzimet e procedurës penale bijnë në barë të mjeteve 
buxhetore të gjykatës, ndërsa për realizimin e kërkesës pronësoro juridike 
e dëmtuara P. A. udhëzohet në kontest civil.   
 

II Për shkak të vendimit nën pikën I, ankesa e Prokurorit publik 
të qarkut në Prishtinë është jo lëndore. 

 
 III Për shkak të vendimit nën pikën I Gjykata Supreme dënimin 
e caktuar me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vitesh i cili të akuzuarit 
është shqiptuar me aktgjykim të formës së prerë të Gjykatës së Qarkut 
në Prishtinë P.nr.248/2009 të datës 18.12.2009.,e merr si të vërtetuar. 
   

A r s y e t i m 
 
 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr. 133/2010 të 
datës 21.03.2011. i akuzuari F. S. është shpallur fajtor për veprën penale 
grabitje nga neni 255. par. 1. të KPK dhe është gjykuar me dënim 
burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 5 (pesë) muaj. Dënimi me 
burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vitesh i shqiptuar kundër të akuzuarit 
në çështjen e njëjtë penale, me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 
Kosovës (Ap.58/2010 i datës 26.05.2010.) është marrë i vërtetuar dhe i 
akuzuari është gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 4 
(katër) vite e 2 (dy) muaj, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në 
paraburgim prej datës 21.04.2009. deri më datën 21.03.2011. I akuzuari 
është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 
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së gjykatës dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 euro. 
Për realizimin e kërkesës pronësoro juridike e dëmtuara është udhëzuar 
në kontestin civil. 

 
Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesa kanë ushtruar: 

 
 - Prokurori publik i qarkut në Prishtinë, për shkak të vendimit për 
sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet ashtu që të 
akuzuarit të shqiptohet dënim më i lartë, dhe  
 

- mbrojtësi i të akuzuarit, avokati O. M. nga Prizreni, për shkak të 
shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit 
penal  dhe vendimit për sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi të 
ndryshohet ashtu që i akuzuari të lirohet nga aktakuza apo të anulohet 
dhe çështja të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  
 
 Prokurori i shtetit, me parashtresën PPA.nr.321/2011 të datës 
13.08.2011. ka propozuar që ankesa e Prokurorit publik të qarkut në 
Prishtinë të aprovohet dhe të merret vendim siç është propozuar në 
ankesë ndërsa ankesa e mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet si e 
pabazuar. 
 

Palët dhe mbrojtësi i të akuzuarit me rregull ishin të informuar për 
seancën e kolegjit të Gjykatës Supreme por prezantojë vetëm mbrojtësi i 
të akuzuarit i cili ngeli pranë pretendimeve dhe propozimeve ankimore, 
ndërsa konform dispozitës së nenit 410. par. 4. të KPPK seanca është 
mbajtur praninë e të tjerëve. 
  
 Kolegji i gjykatës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës bashkë me 
ankesat e paraqitura dhe propozimin me shkrim të Prokurorit të shtetit,  
dhe pasi që aktgjykimin e ankimuar studioi sipas detyrës zyrtare konform 
nenit 415. par.1. të KPPK gjeti se: 
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 -ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është e bazuar. 
 

  
Në dëm të akuzuarit është bëra shkelja e ligjit penal nga neni 404. 

pika 4. të KPPK sepse me shpalljen e tij fajtor është aplikuar ligji i cili 
nuk ka mund të aplikohet. 

 
Nga shkresat e lëndës rezulton se i akuzuari ka mohuar kryerjen e 

veprës penale për të cilën akuzohet. Fajësinë e tij gjykata ka vërtetuar 
në bazë të deklaratave të dëmtuarës P. A.  dhe dëshmitares E. A. 
Mirëpo, për shkak të kushteve në të cilat ka ndodhur ngjarja kritike-
errësirë, shpejtësia e madhe e veprimit të ekzekutorit dhe befasia, ato 
nuk kanë pa ekzekutorin ashtu që deklaratat e tyre kanë të bëjnë me 
përshkrimin e ngjarjes, siç është ardhja e veturës, hapja e gjamit, 
tërheqja e çantës dhe tërheqja zvarrë e të dëmtuarës, por jo edhe me 
njohjen e ekzekutorit të veprës penale. Për më tepër, e dëmtuara P. A.  
nuk ka qenë në gjendja të bëjë as identifikimin e veturës në të cilën ka 
qenë ekzekutori, ndërsa dëshmitarja E. A. ka deklaruar se vetura ka 
qenë e markës “Golf 3” dhe ka pas auspuh të veçantë, ashtu që në 
polici ka identifikuar këtë automjet si automjet në të cilin ka qenë 
ekzekutori i veprës penale. Mirëpo, në rastin konkret nuk është fjala për 
automjetin e markës “Gollf 3” por të markës “BMW” dhe edhe nëse 
merret se e dëmtuara nuk ka njohuri të duhur për markat e automjeteve, 
njohja e automjetit në polici nuk është bërë konform dispozitave të KPPK 
sepse nga shkresat e policisë nuk del se i janë treguar fotografitë e disa 
veturave por vetëm fotografia e veturës në të cilën ka qenë ekzekutori. 
Në anën tjetër, identifikimi i të akuzuarit nuk është bërë fare, sepse 
vetëm deklarata e dëshmitares se ekzekutori ka qenë person i ri me 
flokët e shkurta, nuk paraqet identifikim në kuptimin ligjor. 
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Andaj, është i bazuar pretendimi ankimor se identifikimi i veturës 
por edhe i personit nuk është bërë konform dispozitave ligjore dhe kjo 
kushtëzuar marrjen e vendimit të kundërligjshëm.  

 
Nga shkresat e lëndës rezulton se aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut 

në Prishtinë P.nr.248/2009 të datës 18.12.2009. i marrur në çështjen e 
njejt penale, është anuluar nga Gjykata Supreme e Kosovës, me 
aktvendimin Ap.nr.58/2010 të datës 26.05.2010.  për shkak të vërtetimit 
të gabuar dhe jo të plotë të fakteve të cilat u cekën më lartë dhe 
vërejtjet e dhëna kanë qenë që në rigjykim duhet të eliminohen 
mëdyshjet rreth identifikimit të bërë në mënyrë që aktgjykimi të mos të 
bazohet në indicione dhe të mos të ketë mëdyshje rreth vërtetimit të 
fakteve themelore, por në shqyrtimin e sërishëm gjykata nuk ka arritur që 
në mënyrë të sigurt të vërtetojë se i akuzuari a ka qenë personi i cili ka 
kryer veprën penale. Andaj, me shpalljen e tij fajtor në dëm të tij 
gabimisht është aplikuar ligji penal dhe Gjykata Supreme duke aprovuar 
thëniet në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit vendosi që aktgjykimi i 
shkallës së parë të ndryshohet ashtu që i akuzuari të lirohet nga 
aktakuza.  

 
Për shkak të marrjes së vendimit të këtillë, ankesa e Prokurorit 

publik të qarkut në Prishtinë e ushtruar për shkak të vendimit për 
dënimin, ishte jo lëndore. 
 Pjesa e aktgjykimit të ankimuar që ka të bëjë me dënimin unik me 
burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh i cili të akuzuarit është shqiptuar 
me aktgjykim të formës së prerë të Gjykatës së qarkut në Prishtinë 
P.nr.248/2009 të datës 18.12.2009., ngel i pandryshuar, sepse kjo pjesë 
e aktgjykimit ishte e formës së prerë. 
 
 Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën 
pronësoro juridike, bazohet në dispozitën e nenit 103. par. 1. dhe 112. 
par. 3. të KPPK. 
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 Nga sa u tha, në bazë të nenit 426. të KPPK u vendos sikur në 
dispozitiv. 
 

 
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Ap.nr. 321/2011, më 08.03.2012. 
 
 

PROCESMBAJTËSI             KRYETARJA E KOLEGJIT 
     Arben  Ismajli         Valdete Daka 
 
 

ANËTARËT TË KOLEGJIT: 
 

    Nesrin Lushta______________ 
 
    Emine Mustafa_____________ 


