
        

 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 PAKR.nr.213/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët, Driton Muharremi, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Burim Ademi, 

anëtarë, me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve: 

H.R., G.A., B.S., A.R., për shkak të veprës penale vjedhje grabitqare nga neni 328 par.2 lidhur me 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuarve: H.R., G.A., B.S. për shkak të veprës penale 

vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.2 nënpar.2.7 lidhur me nenin 28 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së dhe H.R. edhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK, duke vendosur në lidhje me ankesën e 

Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe përgjigjet në ankesa të mbrojtësve të akuzuarve H.R., av. 

Donjeta Leka, G.A., av. Jeton Ibrahimi, A.R., av. Shevqet Xhelili dhe B.S., av. Xhymshit 

Xhymshiti, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për 

Krime të Rënda, PKR.nr.31/2018 të dt. 13.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 

390 të KPPK, me datë 18.12.2020 mori këtë: 

               

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan, kurse aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.31/2018 të dt. 

13.02.2020, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.31/2018 të dt. 13.02.2020, të akuzuarit H.R., G.A., B.S. dhe A.R. i ka liruar nga akuza. Të 

akuzuarit H.R., G.A., B.S. dhe A.R. i ka liruar nga akuza për shkak se në bashkëveprim kishin për 

të kryer veprën penale vjedhje grabitqare nga neni 328 par.2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 28 

e 31 të KPRK-së. Të akuzuarit H.R., G.A. dhe B.S. i ka liruar nga akuza për shkak se në 

bashkëveprim kishin për të kryer veprën penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 327 par.2 

nën par.2.7 lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-së. Të akuzuarin H.R. e ka liruar nga akuza edhe  
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për shkak të veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 

neni 374 par.1 të KPRK-së. 

 

Të dëmtuarit E.R., N.N. dhe N.I. nga Gjilani për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen 

në kontest civil. Shpenzimet e procedurës penale paguhen nga mjetet buxhetore të kësaj gjykate.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

-Prokuroria Themelore në Gjilan për shkak të vërtetimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike me propozim që të abrogohet aktgjykimi dhe të akuzuarit t’i shpallë fajtor apo lëndën ta 

kthej në vendosje të serishme.  

 

-Përgjigje në ankesën e Prokurorisë Themelore ka paraqitur mbrojtësja e të akuzuarit H.R. av. 

Donjeta Leka me propozim që të refuzohet ankesa, ndërsa aktgjykimi të vërtetohet si i drejtë dhe 

i ligjshëm.  

 

-Përgjigje në ankesën e Prokurorisë Themelore ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit G.A. av. Jeton 

Ibrahimi me propozim që të refuzohet ankesa, ndërsa aktgjykimi të vërtetohet.  

 

-Përgjigje në ankesën e Prokurorisë Themelore ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit A.R. av. 

Shevqet Xhelili me propozim që të refuzohet ankesa e Prokurorisë në tërësi si e pabazuar.  

 

-Përgjigje në ankesën e Prokurorisë Themelore ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit B.S. av. 

Xhymshit Xhymshiti me propozim që ankesa e Prokurorisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.213/20 të dt.10.06.2020, ka propozuar që të aprovohet 

si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore dhe aktgjykimi të ndryshohet, ashtu që të akuzuarit të 

shpallen fajtor dhe të gjykohen, ose aktgjykimi të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe 

rivendosje, ndërsa të refuzohen përgjigjet në ankesa të mbrojtësve të akuzuarve H.R. av. Donjeta 

Leka, G.A. av. Jeton Ibrahimi, A.R. av. Shefqet Xhelili dhe B.S. av. Xhymshit Xhymshiti si të 

pabazuara.  

 

Gjykata e Apelit seancën e kolegjit e mbajti në mungesë të palëve në mbështetje të nenit 390 par. 

1 të KPPK, e cila parashikon se palët njoftohen për seancë të kolegjit vetëm nëse ndaj të akuzuarit 

është shqiptuar dënimi me burgim, e në rastin konkret, të akuzuarit janë liruar nga akuza. 

 

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë dhe mbrojtjes, së bashku me 

shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 
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Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare edhe në këtë aspekt konform nenit 394 par.1 të KPPK-së dhe gjeti se i njëjti nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të 

kishi kushtëzuar prishjen e tij. 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

 

Pretendimet ankimore 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike theksohet se në bazë të provave të deponuara në shkresat e lëndës që janë siguruar 

dhe administruar nuk mund të nxirret konstatim se nuk ka pasur prova të mjaftueshme që të 

akuzuarit t’i kenë kryer veprat penale. Sipas ankesës për implikimin e të akuzuarit A. së bashku 

me të akuzuarit tjerë dëshmohet nga deklaratat e të akuzuarve tjerë se veprën e kanë kryer me A.in, 

edhe pse i njëjti ka refuzuar implikimin në vepër penale me arsyetim se ka qenë në paraburgim, 

mirëpo rezulton se i njëjti në paraburgim ka qenë nga dt. 08.09.2017 deri me dt. 24.10.2017, e që 

rrjedhimisht rezulton se me dt. 26.08.2017 kur është kryer vepra penale i njëjti nuk ka qenë në 

paraburgim, por që realisht vepra e kryer si në dispozitivin nën II është kryer me dt. 15.10.2017 

kohë në të cilën i akuzuari ka qenë në paraburgim, vepër për të cilën prokuroria eh i ka pushuar 

hetimet.  

 

Prokuroria thekson se gjendja faktike e përshkruar si në dispozitivin I dhe II nga aktakuza 

dëshmohet nga deklaratat e dhëna nga të akuzuarit H.R., G.A. dhe B.S., të cilët në polici në 

prezencën e mbrojtësit kanë pranuar kryerjen e veprës penale, madje i akuzuari B., jo vetëm që ka 

pranuar kryerjen e veprës penale, por ka sqaruar edhe veprimet paraprake, pastaj iniciativën e të 

akuzuarit A., mjetet e përdorura si armë revole të përdorur nga i akuzuari H. gjatë kryerjes së 

grabitjes, si dhe ka sqaruar ndarjen e fitimit nga shitja e cigareve të grabitura dhe se prej tyre i janë 

ndarë 350 euro. Prokurori thekson se edhe pse deklaratat e të akuzuarit kanë qenë të marra në 

mënyrë ligjore, i njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor mohon kryerjen e veprave penale, edhe pse 

deklaratat e tij korrespondojnë me deklaratën e të dëmtuarit N. N. dhe të akuzuarit G.A., i cili në 

deklaratën e tij në polici ka pranuar kryerjen e veprave penale dhe ka përshkruar rrethanat 

ngjashëm me të akuzuarit tjerë, por se edhe ky gjatë shqyrtimit gjyqësor ka mohuar deklaratën e 

mëparshme kinse e njëjta është dhënë me presion, edhe pse avokati ka mohuar një gjë të tillë. Në 

ankesë theksohet se pasi që nga ana e të akuzuarve është pohuar se kinse është ushtruar presion 

nga policia, prokuroria ka kërkuar që të dëgjohen në cilësi të dëshmitarëve avokatët mbrojtës E. 

P. e B. H. të cilët kanë asistuar në marrjen në pyetje të akuzuarve H.R. e G.A., por kjo është 

refuzuar nga gjykata. Prokuroria i referohet edhe dëshmitarit I. R., oficerit të policisë i cili është 

marrë në pyetje në cilësi të dëshmitarit dhe ka sqaruar se marrja në pyetje është bërë në prezencë 
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të mbrojtësve dhe se të akuzuarit kanë dëshmuar se veprat i kanë kryer në bashkëveprim dhe ndaj 

tyre nuk është ushtruar presion apo dhunë dhe se procesverbalet i kanë nënshkruar pa vërejtje.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit pretendimet e mësipërme ankimore nuk  qëndrojnë për këto 

arsye: 

 

Sipas shkresave të çështjes rezulton se nuk janë kontestuese faktet se në kohën dhe vendin e 

përshkruar në dispozitiv nën pikën I dhe II të aktakuzës  katër persona të maskuar (me maska në 

kokë dhe me dorëza),  fillimisht kanë hapur me forcë derën e lokalit për shitjen e cigareve 

NT’’NN3’’, pronë e E.R. nga Gjilani, se kanë marrë cigare të tipit dhe në sasi të precizuar në 

dispozitiv të aktakuzës, ndërsa pasi dalin nga lokali duke iu afruar veturës së tyre në ato çaste arrin 

punëtori i firmës së sigurisë “NN2 ” tani i dëmtuari N.N., të cilit njëri prej tyre i kanoset duke ia 

drejtuar revolen deri tani të markës së paidentifikuar, me qëllim për të mbajtur pasurinë e vjedhur 

dhe në rrethana të tilla, futen në veturë dhe ikin nga vendi i ngjarjes, duke i shkaktuar të dëmtuarit 

E.R. dëm material në shumën prej 3951,80 euro. Nuk është kontestues as fakti se punëtori i 

sigurimit nuk ka arritur të identifikoi kryerësit e kësaj vepre penale e as automjetin me të cilin ata 

janë larguar nga vendi i ngjarjes. Po ashtu, nuk është kontestues as fakti se revolja me të cilën është 

kanosur i dëmtuari N.N nuk është gjetur e as që dihet se e cilit tip ishte.  

 

Këto fakte vërtetohen edhe me provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe atë: deklaratat 

e të dëmtuarve të dëgjuar në cilësinë e dëshmitarëve: E.R.- pronar i lokalit ‘’NN’’, dëshmitari 

N.N.- punëtor sigurimi dhe i vetmi dëshmitarë okular i rastit, N.I.-pronar i kompanisë të sigurimit 

‘’NN2’’ në Gjilan si dhe nga pamjet në CD nga kamera e sigurimit në lokalin ‘’NN’’. 

 

Kontestues është fakti se të akuzuarit duke vepruar në grup a i kanë kryer veprat penale, si 

pretendon prokurori në aktakuzë, apo me provat e administruara nuk u vërtetua se të akuzuarit 

kishin kryer këto vepra penale, si ka gjetur gjykata e shkallës së parë dhe si pretendojnë të akuzuarit 

dhe mbrojtësit e tyre. 

 

Sipas aktakuzës dhe pretendimeve ankimore fakti se të akuzuarit janë kryerës të këtyre veprave 

penale padyshim vërtetohet nga deklaratat që këta të akuzuar i kanë dhënë në polici dhe deklarata 

e dhënë nga i akuzuari B.S. në Prokurori në praninë e mbrojtësit të tij. 

 

Qëndron fakti i pretenduar në ankesë se të akuzuarit H.R., G.A. dhe B.S., në polici në prezencën e 

mbrojtësit kanë pranuar kryerjen e veprës penale, madje i akuzuari B., jo vetëm që ka pranuar 

kryerjen e veprës penale, por ka sqaruar edhe veprimet paraprake, pastaj iniciativën e të akuzuarit 

A., mjetet e përdorura si armë revole të përdorur nga i akuzuari H. gjatë kryerjes së grabitjes, si 

dhe ka sqaruar ndarjen e fitimit nga shitja e cigareve të grabitura dhe se prej tyre i janë ndarë 350 
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euro, mirëpo nga shikimi i procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor rezulton se të njëjtit i kanë mohuar 

deklaratat e dhëna në polici dhe i akuzuari B. në prokurori. 

 

Gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit u referohet të gjitha rrethanave të 

pretenduara në ankesë lidhur me deklaratat e të pandehurve të dhëna në polici si dhe deklaratave 

të dëshmitarëve-policëve të cilët i kanë intervistuar të akuzuarit dhe këto deklarata  i ka vlerësua 

si prova të pranueshme, por  duke iu referua dispozitës së nenit 262 par. 2 të KPPK, konkludon se 

të akuzuarit nuk i shpalli fajtor vetëm në bazë të deklaratave të tyre të dhëna në polici. Për më 

tepër, gjykata e shkallës së parë i referohet edhe deklaratës të akuzuarit B.S.  të dhënë në prokurori 

dhe të cilën e ka mohuar në shqyrtim gjyqësor.  

 

Nga shikimi i shkresave të lëndës rezulton se me asnjë provë konkrete nuk është bërë identifikimi 

i të akuzuarve, për më tepër nga video incizimi nga kamerat e sigurisë( përmbajtjen e CD e shikoi 

edhe kjo Gjykatë), vërtetohet mënyra e kryerjes së veprës penale dhe fakti se të njëjtën e kryen 

katër persona me maska në kokë, por nga ato pamje të njëjtit nuk ishte e mundur të identifikohen, 

si drejtë ka konstatuar edhe gjykata e shkallës së parë. Qëndron fakti se këto deklarata, pra 

deklaratat e të pandehurve të dhëna në polici, janë marr në mënyrë të ligjshme, sepse me asnjë 

provë konkrete nuk u vërtetua se ndaj të akuzuarve gjatë deklarimit të tyre është ushtruar dhunë 

apo se ato deklarata janë marr në kundërshtim me nenin 257 të KPPK, mirëpo kjo Gjykatë vënë 

në dukje kufizimin e çmuarjes së lirë të provave për sa i përket marrjes së aktgjykimit dënues duke 

u mbështetë apo duke i dhënë rëndësi  vendimtare deklarimit të dhënë nga i pandehuri në polici  

ose para prokurorit të shtetit parashikuar me nenin 262 par. 2 të KPPK.  

 

Përveç kësaj, sipas kushteve të parashikuara në dispozitën e nenit 123 të KPPK, deklarata e 

pandehurit e dhënë në çfarëdo konteksti, nëse janë dhënë pa shtrëngim  dhe në mënyrë vullnetare 

janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor kundër të pandehurit, por jo edhe kundër të 

bashkëpandehurve, por këto deklarata nuk mund të shërbejnë si prova të vetme fajësuese apo 

vendimtare për dënimin e të pandehurit. 

 

Në rastin konkret, edhe përkundër pretendimeve të të akuzuarve se deklaratat në polici nuk i kanë 

dhënë vullnetarisht, por janë keqtrajtuar nga policia dhe se për këtë posedojnë dokumentet 

mjekësore, gjykatës nuk i kanë sjell asnjë prove me të cilën vërtetohen pretendimet e tyre, ndërsa 

nga shkresat e lëndës rezulton se deklaratat i kanë dhënë në praninë e mbrojtësve dhe nuk ka asnjë 

vërejtje lidhur me mënyrën e marrjes në pyetje, prandaj si të tilla janë prova të pranueshme. Sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit deklaratat e të akuzuarve të dhëna në polici dhe në prokurori mund 

të jenë prova që mbështesin dyshimi i bazuar, por jo edhe prova për vërtetimin e fajësisë të të 

akuzuarve, aq më parë kur të akuzuarit në fazat tjera të procedurës penale kanë mohuar ato 

deklarata, ndërsa me provat tjera nuk vërtetohet se të akuzuarit janë kryerës të veprave penale (nuk 

është bërë identifikimi i tyre dhe nga e raportet e bastisjes së objekteve të banimit të tyre nuk 

rezulton se janë gjetur prova të cilat do të mbështesin deklarimet e përmendura të akuzuarve në 
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polici dhe prokurori). Në fakt, as me ankesë nuk ofrohen të dhëna të tjera që do të çonin në një 

konkludim tjetër. 

 

Duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e përmendura më lartë si dhe rrethanat dhe arsyet më të 

detajuara të paraqitura në aktgjykimin e ankimuar, kjo Gjykatë vlerëson se pretendimet ankimore 

të Prokurorisë Themelore në Gjilan, për vërtetimin e gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, nuk 

janë të bazuara, prandaj edhe e refuzoi ankesën. 

 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 213/20 datë 18.12.2020 

 

Procesmbajtëse,                         Anëtarët e kolegjit,                                 Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                         Tonka Berishaj                                    Driton Muharemi                  

_____________                           _____________                                      __________________  

                                                      Burim Ademi  

                                                     _______________                                                                  

 


