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NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 
 Gjykata e Apelit e Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: 
Abdullah Ahmeti, kryetar, Xhevdet Abazi dhe Kreshnik Radoniqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 
profesional Sadik Kryeziu, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të akuzuarit Sh.Sh. nga fsh.... Komuna e 
Prishtinës, për shkak të veprave penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 2 nën par. 7 të KPK-së, grabitje në 
tentativë nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 dhe nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja ne pronësi, 
kontrolle ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par. 1 te KPRK-se, duke vendosur përkitazi me 
ankesën e Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë dhe përgjigje në ankesë, të 
mbrojtëses së të akuzuarit, av. F.B., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore – DKR në Prishtinë, 
PKR.nr.370/2016, të dt. 17.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 390 të KPPK, 
me datë 19.08.2019, mori këtë: 
 
 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 
 
 Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore - DKR në Prishtinë, kurse aktgjykimi i 
Gjykatës Themelore - DKR në Prishtinë, PKR.nr.370/2016, të dt. 17.05.2019, vërtetohet. 
 
 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 
 

 
 Gjykata Themelore - DKR në Prishtinë, me aktgjykimin PKR.nr.370/2016, të dt. 17.05.2019, të 
akuzuarin Sh.Sh., bazuar në dispozitat e nenit 364 par. 1 nën par. 3 të KPPK, e ka liruar nga akuza për veprat 
penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 2 nën par. 7 të KPK-së, grabitje në tentativë nga neni 329 par. 3 
lidhur me par. 1 dhe nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja ne pronësi, kontrolle ose posedim te 
paautorizuar te armeve nga neni 374 par. 1 te KPRK-se, me arsyetim se nga provat e proceduara në shqyrtim 
gjyqësor, nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprat penale për të cilat është akuzuar.  
 

Për shpenzimet e procedurës penale është vendosur që të mbesin në barrë të mjeteve buxhetore të 
gjykatës. 

 
Të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore – juridike  janë udhëzuar në procedurë kontestimore. 
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 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka paraqitur: 
 
 
           Prokuroria Themelore - DKR në Prishtinë, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 
faktike dhe shkelje së ligjit penal, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja t’i kthehet 
gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim dhe vendosje. 
 
 Përgjigje në ankesë të prokurorisë, ka paraqitur mbrojtësja e të akuzuarit Sh.Sh., av. F.G. me propozim 
që të refuzohet ankesa e Prokurorisë Themelore, si e pabazë, ndërsa, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, 
të vërtetohet. 
 
 Gjykata e Apelit e Kosovës, seancën e kolegjit e caktoi konform dispozitës, së nenit 390 par.1 të 
KPPK, për të cilën nuk janë njoftuar fare palët, pasi që në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me aktgjykim, ku 
është shqiptuar dënimi me burgim prandaj, njoftimi i palëve nuk është i obligueshëm.  
 
 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/I.nr.346/2019, të datës 24.07.2019, ka propozuar 
që ankesa e Prokurorisë Themelore - DKR në Prishtinë, të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i shkallës së 
parë të anulohet ndërsa çështja të kthehet në rigjykim dhe vendosje.  
 
 Gjykata e Apelit, pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, studioi aktgjykimin 
e ankimuar, në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë 
dhe përgjigje te ankesës, gjeti se: 
 
 Ankesa nuk është e bazuar.  
 
 Me ankesën e prokurorisë edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë, nuk ankimohet për shkak të shkeljes 
esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit, aktgjykimin e ankimuar sipas 
detyrës zyrtare e shqyrtoi edhe në këtë aspekt, konform dispozitave të nenit 394 të KPPK-së, dhe konstatoi se i 
njëjti nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat kishin me kushtëzuar anulimin 
e aktgjykimit të ankimuar.  
 
 Prokuroria Themelore – DKR në Prishtinë, përkitazi me bazën ankimore vërtetim i gabuar dhe jo i plotë 
i gjendjes faktike, konstaton se gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka konstatuar gjendjen faktike, për çka ka 
bërë edhe shkelje të ligjit penal, kur të akuzuarin e ka liruar nga akuza për veprat penale vjedhje e rëndë nga 
neni 327 par. 2 nën par.7 të KPK-së, grabitje në tentativë nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 dhe nenin 28 të 
KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja ne pronësi, kontrolle ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 
par. 1 te KPRK-se, ngase, në rastin konkret në këtë çështje penalo-juridike me provat e proceduara në mënyrë 
të pa kontestuar është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprat penale që me aktakuzë i vihen në barrë. Sipas 
pretendimeve ankimore gjykata e shkallës së parë, nuk e ka vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen 
faktike, ku ka konstatuar se me asnjë provë nuk vërtetohet në mënyrë të qartë se i akuzuari ka kryer veprat 
penale që i vihen në barrë, për çka, nga vetë deklarata e të akuzuarit e cila është në kundërthënie të mëdha me 
vetë - veten, vërtetohet se i akuzuari megjithatë ka kryer veprat penale që me aktakuzë i vihen në barrë. 
Deklarata e të akuzuarit është në kundërthënie me vetë – veten, sidomos, kur e mohon se dëshmitari K.P., e 
njeh një kohë të gjatë, fakt ky të cilin pastaj e pranon  në deklaratën e dhënë në shqyrtimin gjyqësor, pastaj, se 
edhe dëshmitari në fjalë – pra, K.P., i ka dhënë disa deklarata dhe atë të ndryshme, ku në njërën nga deklaratat 
vërteton se i akuzuari Sh.Sh., ka qenë ndërmjetësues gjatë blerjes së automjetit në mes M. dhe E.. Faktet dhe 
rrethana të njëjta i vërteton edhe dëshmitari M.H., i cili deklaron se e njeh dëshmitarin K.P.n, të cilit ia ka shitur 
veturën e tipit “Grand Shiroka” me ngjyrë të zezë dhe se më vonë ka kuptuar se me atë veturë ka ndodhë 
diçka, pra, me të njëjtën janë kryer disa vepra penale të grabitjes. Ndërsa nga deklarata e dëshmitarit M.R., 
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vërtetohet se me veturën në fjalë kanë ardhur katër persona dhe kanë plaçkitur QT “J...” në Fushë Kosovë, të 
cilët kanë qenë të armatosur dhe të maskuar por që nuk i ka identifikuar se kush kanë qenë personat në fjalë, 
fakte këto dhe rrethana që janë vërtetuar edhe me provat materiale në shkresa të lëndës, ku vërtetohet se ditën 
kritike policia kishte gjetur dhe konfiskuar veturën e tipit “Xhip Grand Shiroke”, e cila ishte përdorur nga 
personat e maskuar për kryerjen e veprës penale e që, pastaj, është vërtetuar se e njëjta i përket pronarit F.G. 
nga Prishtina, ku ky i fundit automjeti në fjalë i’a kishte shitur dëshmitarit M.H., prandaj, gjithherë sipas 
pretendimeve ankimore gjykata e shkallës së parë, ka bërë edhe shkelje të ligjit penal kur të akuzuarin e ka 
liruar nga akuza për  veprat penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 2 nën par. 7 të KPK-së, grabitje në 
tentativë nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 dhe nenin 28 të KPRK-së, dhe  mbajtja ne pronësi, kontrolle ose 
posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par. 1 te KPRK-se.  
 
 Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet ankimore të cekura si më lartë nuk qëndrojnë, ngase, gjykata 
e shkallës së parë, provat e proceduara i ka vlerësuar në përputhje me dispozitat e nenit 361 të KPPK-së, 
kështu që drejtë i ka vlerësuar dhe analizuar faktet vendimtare, përkitazi me këtë çështje penalo–juridike dhe 
në mënyrë të pa dyshimtë ka vërtetuar gjendjen faktike në bazë të së cilës edhe e ka liruar të akuzuarin nga 
akuza, për veprat penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 2 nën pra. 7 të KPK-së,  grabitje në tentativë nga 
neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 dhe nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja ne pronësi, kontrolle ose 
posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par. 1 te KPRK-se. 
 
 Në rastin konkret me provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor në mënyrë të pa kontestuar gjykata e 
shkallës së parë, ka vërtetuar se ditën kritike, gjegjësisht, më datat 24.12.2015 dhe 31.12.2015, persona të 
armatosur dhe të maskuar e të pa identifikuar  me automjetin e tipit “Jeep Grand Shiroke” janë futur në lokalet e 
Ndërmarrjes “...”, ku kanë shkuar drejtë e në vendin ku gjendet arka e ndërmarrjes dhe kanë marrë shumën 
prej 30.000 €, pastaj, stoli të ndryshme ari në vlerë prej 6.000 €, si dhe 60 qelsa të veturave të ndryshme, 
pastaj, kanë ikur nga vendi i ngjarjes, ndërsa, më datën 31.12.2015, sërish persona të armatosur dhe të 
maskuar me automjetin e njejtë janë futur  me forcë në lokalet e ndërmarrjes “J...”, dhe tentojnë ta marrin arkën 
e ndërmarrjes në fjalë, por pasi në ndërkohë vërehen nga rojtari i ndërmarrjes, tani dëshmitari M.R., i cili e 
lajmëron policin dhe nga frika se do të zbulohen ikin nga vendi i ngjarjes, që do të thotë se vepra penale në 
fjalë ka mbetur në tentativë. 
 

Faktet dhe rrethanat në fjalë, pra, të konstatuara si më lartë, gjykata e shkallës së parë, i ka vërtetuar 
nga deklaratat e dëshmitarëve – të dëmtuarës F.A.- pronare e ndërmarrjes “...”, dëshmitarit M.R. por edhe nga 
provat materiale në shkresa të lëndës, ku identifikohet automjeti që është përdorur natën kritike nga personat e 
pa identifikuar, automjet ky i cili më pastaj nga policia është gjetur i braktisur në fsh. Trude, Komuna e 
Prishtinës, ku edhe jeton tani i akuzuari Sh.Sh., fakte këto dhe rrethana që nuk i konteston as vetë i akuzuari.  
 
 Mirëpo, përkitazi me faktet kontestuese se kush ishin personat që natën kritike janë futur në objektet e 
të dëmtuarve gjykata e shkallës së parë, përveç dëshmitarëve dhe provave materiale të cekura më lartë, ka 
dëgjuar edhe dëshmitarin M.H., i cili ka vertetuar se automjetin në fjalë, me të cilin janë kryer veprat penale në 
fjalë, e ka blerë nga pronari F.G. nga Prishtina, ndërsa, më vonë të njëjtin automjet ia ka shitur dëshmitarit K.P., 
ndërsa, ky i fundit, pra, dëshmitari K.P., ka vërtetuar se automjetin në fjalë, të cilën më parë e ka blerë nga 
dëshmitari M.H., ia ka shitur E.Sh. – bashkëfshatarit të akuzuarit Sh.Sh., ku pasi kanë bërë marrëveshje, 
automjeti në fjalë së bashku me blerësin – pra, dëshmitarin E.Sh., e kanë dërguar në fshatin Trude, në oborrin 
e një shtëpie, për të cilën shtëpi, blerësi i ka thënë se është shtëpia e të akuzuarit Sh.Sh.. Po për faktet dhe 
rrethanat kontestuese në këtë çështje penalo-juridike gjykata e shkallës së parë, ka bërë edhe ekspertizën e 
vijave papilare dhe ka konstatuar se në automjetin e gjetur të braktisur në fsh. Trude, e për të cilin është 
vërtetuar se është përdorur nga personat e paidentifikuar për kryerjen e veprave penale në fjalë, janë gjetur 
gjurmë papilare vetëm të dëshmitarit M.H., kurse, përkitazi me të akuzuarin Sh.Sh., gjurmët në fjalë kanë 
rezultuar negative, që do të thotë se gjurmë të akuzuarit Sh.Sh. nuk janë gjetur në automjetin e dyshimtë. Po 
ashtu, gjykata e shkallës së parë, ka proceduar edhe procesverbalin e transkriptove telefonike që i ka bërë 
dëshmitari K.P., me persona tjerë të panjohur, por nuk rezulton se në ato biseda është i involvuar edhe i 
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akuzuari Sh.Sh., ndërsa, nga procedimi i video incizimeve –CD-ve, nga vendi i ngjarjes, përveç që vërtetohen 
faktet dhe rrethanat që nuk i kontestojnë as vetë palët, se ditën kritike në objektet e të dëmtuarve janë futur 
katër persona të armatosur dhe të maskuar dhe se këtë e kanë bërë duke përdorur automjetin e cekur më lartë, 
i cili automjet më vonë është gjetur i braktisur në fsh. Trude, për të cilën është vërtetuar se ka qenë pronë e 
F.G., i cili të njëjtin e ka sjellë nga SHBA-ja, por në Kosovë, nuk e ka regjistruar fare, prandaj, edhe nuk ka 
pasur dokumentacion të rregullt për në Kosovë, që do të thotë se përkitazi me identifikimin e personave që 
kanë kryer veprën penale me automjetin në fjalë nuk ka ardhur deri tek identifikimi i të njëjtëve e që në bazë të 
edhe provave tjera që u cekën më lartë-pra, edhe video incizimet nga CD-et e proceduara, nuk rezultojnë të 
vërtetuara faktet dhe rrethanat përkitazi me identifikimin e personave që kanë kryer veprat penale në fjalë, 
ngase, të njëjtit natën kritike përveç përdorimit të armëve kanë qenë edhe të maskuar, për çka, as dëshmitari 
okular në vendin e ngjarjes nuk ka arritur t’i identifikojë.  
  
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh rrethanat e cekura më lartë, gjegjësisht 
faktet jo kontestuese se natën kritike katër persona të armatosur dhe të maskuar janë futur në objektet e të 
dëmtuarve, por nuk janë identifikuar nga të dëmtuarit, as dëshmitarët, por as nga video incizimet e objekteve 
në fjalë e as nga kamerat e sigurisë së objekteve në fjalë, dhe se me asnjë provë tjetër nuk është vërtetuar 
identiteti i personave të panjohur që kanë hyrë në objektet e të dëmtuarve, atëherë konkludimi i gjykatës së 
shkallës së parë, se në veprimet e të akuzuarit, nuk përmbushen elementet e veprave penale vjedhje e rëndë 
nga neni 327 par. 2 nën par. 7 të KPK-së, grabitje në tentativë nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 dhe nenin 
28 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja ne pronësi, kontrolle ose posedim te paautorizuar te armeve nga 
neni 374 par. 1 te KPRK-se, është i drejtë dhe i logjikshëm që do të thotë se drejtë është aplikuar edhe Ligji 
Penal dhe nuk ka shkelje të Ligjit Penal, në favor të akuzuarit, sikur që pretendohet në ankesë. 

 
Prandaj, duke pasur parasysh atë që u tha më lartë, kjo gjykatë vlerëson se me të drejtë gjykata e 

shkallës së parë, ka konstatuar se me provat e proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor, nuk është 
vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprat penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par. 2 nën par. 7 të KPK-së, 
grabitje në tentativë nga neni 329 par. 3 lidhur me par. 1 dhe nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja 
ne pronësi, kontrolle ose posedim te paautorizuar te armeve nga neni 374 par. 1 te KPRK-se, ngase, me asnjë 
provë nuk është vërtetuar se ka qenë pikërisht i akuzuari në mesin e tre personave të tjerë, të cilët kanë hyrë 
në objektet e të dëmtuarve natën kritike, prandaj, pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore, se i akuzuari 
është dashur të shpallet fajtor për këtë vepër penale, qartazi janë të pa bazuara e pa mbështetje në prova, apo 
në shkresa tjera të lëndës. 

 
Nga çka u tha më lartë, e konform dispozitës së nenit 401 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
PAKR.nr.369/2019, të dt. 19.08.2019 

 
 

Procesmbajtës,                  Anëtarët e kolegjit,                                       Kryetar i kolegjit, 
                   Sadik Kryeziu            1.Xhevdet Abazi                 Abdullah Ahmeti 
                                                                ________________ 
                                                                2.Kreshnik Radoniqi 
                                                                ________________ 

 
 
 


