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                                                                           PAKR.nr.407/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

nga gjyqtarët Abdullah Ahmeti, kryetar, Dr.sc. Driton Muharremi dhe Have Haliti, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Sadik Kryeziu si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të 

akuzuarve M.Gj. nga fshati ..., Komuna e Gjakovës, dhe A.B. nga fshati ..., Komuna e Deçanit 

për shkak të veprës penale të rrëmbimit nga neni 194 par.2 nën par.2.3. lidhur me par.1 si bashkë 

kryes lidhur me nenin 31 të KPRK, duke vendosur lidhur me ankesën e Prokurorit të Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, 

PKR.70/18 të dt. 01.07.2019, me datë 02.10.2019 morri këtë:  

                 

A K T GJ Y K I M 

 

I.Me aprovimin e ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, PKR.70/18 të dt. 01.07.2019, e sipas detyrës 

zyrtare, përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale dhe vendimit mbi dënim, ashtu që kjo 

gjykatë të akuzuarit M.Gj. nga fshati ..., Komuna e Gjakovës, dhe A.B. nga fshati ..., Komuna e 

Deçanit, i shpallë fajtor për shkak të veprës penale të Rrëmbimit nga neni 194 par.2 nën par.2.3. 

lidhur me par.1 si bashkë kryes lidhur me nenin 31 të KPRK, dhe të akuzuarve u shqipton 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej nga 6 (gjashtë) muaj, në të cilin  do të iu llogaritet koha e 

kaluar në paraburgim nga data 12.11.2018 gjer me dt. 06.12.2018, dënim ky që do të 

ekzekutohen brenda 15 ditëve pasi që palët do të marrin këtë aktgjykim.  

II.Pjesa tjetër e aktgjykimit mbetet e pa ndryshuar. 

A r s y e t i m 

        Gjykata Themelore departamenti për krime të rënda në Gjakovë, me aktgjykimin, 

PKR.nr.70/2018 të dt. 01.07.2019, të akuzuarit M.Gj. dhe A.B. i ka shpallur fajtor për shkak të 

veprës penale të shtrëngimit nga neni 195 par.2 pika 2.3. lidhur me par.1 si bashkë kryes lidhur 

me nenin 31 të KPRK. Të akuzuarin M.Gj. e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 6 muaj, në të cilën do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 12.11.2018 gjer me 

dt. 06.12.2018, i cili dënim në pëlqimin e të akuzuarit zëvendësohet me dënim me gjobë në 

shumë prej 3500 euro, e cila gjobë duhet të paguhet në dy këste të barabarta në afat prej 2 

muajve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Po që se gjoba nuk paguhet të njëjtit i kthehet 

dënimi me burgim për pjesën e mbetur në kohëzgjatje prej 5 muaj e 6 ditë. Të akuzuarin A.B. e 

ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 muajve, në të cilin dënim do të llogaritet 

koha e kaluar në paraburgim nga data 12.11.2018 gjer me dt. 06.12.2018, i cili dënim me 
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pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 2500 euro, e cila gjobë 

duhet të paguhet në dy këste të barabarta në afatin prej 2 muajve, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Nëse gjoba nuk paguhet në këtë afat i njëjti duhet të vuaj dënimin me burg në pjesën 

e mbetur në kohëzgjatje prej 4 muaj e 6 ditë. I dëmtuari I.J. udhëzohet në procedurë të rregullt 

civile për realizimin e kërkesës pasurore juridike. Janë obliguar të akuzuarit të paguajnë në emër 

të paushallit gjyqësor shumën me nga 100 euro, dhe në emër të taksës për kompensim të 

viktimave të krimit të paguajnë shumën me nga 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

      Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

      -Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo 

të plotë të gjendjes faktike si dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të aprovohet në tërësi 

ankesa ndërsa aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda të kthehet në rigjykim dhe rivendosje.  

      -Prokurori i Apelit në parashtresën PPA/I.nr.382/19 të dt.09.08.2019 ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore dhe aktgjykimi i ankimuar të 

anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje. 

      Konform nenit 390 par.1 të KPPK, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën 

nuk ishin të pranishëm Prokurori i Apelit dhe i dëmtuari I.J., ndërsa prezent ishin të akuzuarit 

M.Gj. dhe A.B. si dhe mbrojtësi av. A.I. dhe mbrojtësja sipas autorizimit zëvendësues av. F.X.i. 

Mbrojtësit kundërshtuan ankesën e prokurorisë duke propozuar që aktgjykimi i shkallës së parë 

të aprovohet ndërsa të akuzuarit mbështetën deklarimet e mbrojtësve të tyre.  

       Gjykata e Apelit  e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje juridiko-

penale studioi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP dhe pasi 

vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

       Ankesa është e bazuar. 

 Në ankesën e Prokurorit duke theksuar se gjykata e shkallës së parë ka bërë konstatimin e 

gabuar të gjendjes faktike kur ka bërë rikualifikimin e veprës penale nga rrëmbimi nga neni 194 

par.2 nën par.2.3. lidhur me par.1 e nenin 31 të KPRK, në atë të shtrëngimit nga neni 195 par.2 

nënpar.2.3. lidhur me par.1 dhe nenin 31 të KPRK, duke konstatuar se në veprimet e të 

akuzuarve nuk qëndrojnë elementet e veprës penale të rrëmbimit, ngase për të ekzistuar kjo 

vepër penale  duhet që kushdo që merr apo mban personin me qëllim që të mos liroj para se të 

nxjerr para, dobi pasurore apo dobi tjetër nga ai person apo persona tjerë me qëllim që ta detyroj 

atë apo personin tjetër që të kryej apo mos kryej ndonjë veprim, çka në rastin konkret nuk janë 

plotësuar pasi me shprehjen rrëmbim duhet kuptuar se kjo vepër penale përbëhet nga dhuna, 

kanosja, mashtrimi dhe format tjera ku zakonisht kryesit mbyllin apo dërgojnë personat e 

rrëmbyer në një vend tjetër të realizojnë kërkesat në të holla, pasuri tjetër të kundërligjshme çka 

në rastin konkret gjykata ka konstatuar se nuk janë plotësuar. Prokurori i referohet fakteve jo 
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kontestuese dhe veprimeve këtu të të akuzuarve e që në rastin konkret konsideron se ekziston 

vepra penale e rrëmbimit, ngase i dëmtuari me forcë nën kërcënimin e armës është nxjerr nga 

automjeti i tij dhe është dërguar në automjetin e të akuzuarit M.Gj., ku më pas është dërguar në 

liqenin e Radoniqit dhe gjatë rrugës është përdor dhunë ndaj tij vetëm e vetëm që të bëjë 

marrëveshje në favor të të akuzuarve e që si pasojë e kësaj dhune ka kërkuar trajtim mjekësor. 

Prokurori thekson se gjykata ka shkelur ligjin penal dhe ka tejkaluar kompetencat ligjore duke 

zbatuar ligjin në favor të të akuzuarve edhe pse ka pasur prova të mjaftueshme për t’i shpallur 

fajtor për veprën për të cilën edhe janë akuzuar.  

 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 

kishin kushtëzuar prishjen e tij.  

Gjykata e Apelit me vëmendje ka shqyrtuar ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë, aktgjykimin e shkallës së parë si dhe shkresat e lëndës, dhe vlerëson se e njëjta është e 

bazuar. Kjo gjykatë konsideron se aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë më vërtetim të 

gabuar të gjendjes faktike e që kanë ndikuar në shkelje të ligjit penal me rastin e ri cilësimit të 

veprës penale nga gjykata e shkallës së parë. Ky kolegj  nuk pajtohet me vlerësimin e Gjykatës 

Themelore në Gjakovë me të cilën kjo gjykatë e shkallës së parë ka vlerësuar se në veprimet e të 

akuzuarve nuk qëndrojnë elementet e veprës penale të rrëmbimit por elementet e veprës penale të 

shtrëngimit nga neni 195 par.2 pika 2.3 lidhur me par.1 dhe 31 të KPRK. Kjo për faktin se nëse 

shikohen veprimet inkriminuse të dy të akuzuarve e ku edhe vetë dispozitivi i aktgjykimit të 

shkallës së parë e thekson ndër të tjera “... me kërcënimin e revoles me ngjyrë të zezë e ka marrë 

me veturën e tij të tipit ....”, qartazi tregon se në këto veprime përmbushen elementet e veprës 

penale të rrëmbimit e ku kjo vepër penale kërkon që “kushdo që e merr apo e mban personin me 

qëllim që mos ta liroj para se të nxjerr para, dobi pasurore apo dobi tjera nga ai apo personi 

tjetër, ose me qëllim që ta detyroj atë apo personin tjetër që të kryej ose mos të kryej një 

veprim....”. Pra në këto veprime të cilat nuk janë kontestuar por është kontestuar kualifikimi 

juridik shihet se të gjitha këto elemente që i kërkon vepra penale e Rrëmbimit qëndrojnë dhe atë 

mbajtja e personit, nxjerrja e dobisë tjetër nga ai person si dhe qëllimi për ta detyruar atë person 

që të kryej një veprim. Shprehja “Rrëmbim” nënkupton veprimin kur dikush merret ose mbahet 

me dhunë, kanosje, mashtrim dhe forma tjera duke ia privuar lirin dhe detyrimin që të veprohet 

ose mos të veprohet nga ky person i rrëmbyer pra të realizohet  një  kërkesë e kundërligjshme. 

Siç shihet nga shkresat e lëndës të akuzuarit gjegjësisht i akuzuari i dytë A.B. pasi ia ka bllokuar 

rrugën  me veturën e tij të dëmtuarit Islam, të njëjtin e ka kapur për fyti dhe me kërcënim të 

revoles e ka marrë në veturën e tij të tipit “Mercedes” dhe janë nisur në drejtim të Liqenit të 

Radoniqit e ku në veturë ka qenë edhe i akuzuari M.Gj. i cili po ashtu ka pasur një revole me 

ngjyrë të bardhë dhe e ka kanosur të dëmtuarin që ky ta ndryshoj vendimin e marrë më herët për 

ndarjën e pleqërisë në konfliktin mes motrës dhe burrit të sajë duke e detyruar që i dëmtuari ta 
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pranoj që të bëj marrëveshje në favor të tyre. Pra në këtë rast i rrëmbyeri që është tani i dëmtuari 

I.J. nga të akuzuarit është vendosur  në pozitë të nënshtrimit ndaj rrëmbyesve ashtu që jo vetëm 

që privohet nga lëvizja e lirë por është privuar edhe nga mundësia e vendosjes së lirë duke iu 

nënshtruar urdhrit të akuzuarve. Nuk ka rëndësi se sa kohë i akuzuari është rrëmbyer, është 

marrë apo është mbajtur por e rëndësishme është që ky rrëmbim ka vazhduar të ekzistoj 

përderisa i dëmtuari ka pranuar ta ndryshoj marrëveshjen në favor të tyre gjegjësisht derisa janë 

përmbushur kërkesat e të akuzuarve. Deri te ky rrëmbim siç edhe shihet  nga shkresat e lëndës ka 

ardhë me përdorimin e forcës, kanosjes me armë dhe se kjo vepër konsiderohet e kryer me faktin 

se është realizuar gjegjësisht është pranuar kërkesa e të akuzuarve ndaj të dëmtuarit. Vepra 

penale në këtë rast është kryer me dashje direkte pasi që kryerësit kanë qenë të vetëdijshëm se 

me formën e veprimit të tyre kanë realizuar rrëmbimin me qëllim që të realizojnë  qëllimin e tyre 

duke e detyruar personin të veproj kundër dëshirës së tij. 

Prandaj ky kolegj  vendosi që të bëj ri cilësimin e veprës penale  duke e shpallur të 

akuzuarit fajtor për veprën penale të Rrëmbimit nga neni 194 par.2 nën.par 2.3 lidhur me par.1 

dhe 31 të KPRK.  

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit vlerëson se 

dënimi  i të akuzuarve si në dispozitiv të këtij aktgjykimi është dënim i drejtë dhe i ligjshëm, ku 

gjykata në këtë rast ka aplikuar edhe dispozitat për zbutjën e dënimit nga neni 75 dhe 76 të 

KPRK, bazuar në rrethanat lehtësuese siç janë sjellja korrekte e tyre gjatë procedurës penale, 

pendimi i të akuzuarit A.B. duke kërkuar falje palës së dëmtuar si dhe pajtimi i tij me të 

dëmtuarin dhe në mungesë të rrethanave rënduese, vlerëson se ky dënim është në proporcion me 

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve, dhe se me këto 

dënime do të arrihet qëllimi i dënimit  i paraparë me nenin 41 të KPRK.  

Nga sa u tha më lartë, e në pajtim me dispozitën e nenit 403 të KPP, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                                    GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                                        PAKR.nr.407/19, më 02.10.2019 

      Procesmbajtëse,                                                   Kryetari i kolegjit- gjyqtari 

Sadik Kryeziu                                                      1. Abdullah Ahmeti__________ 

Anëtarët e kolegjit: 

2. Dr.sc.Driton Muharremi__________ 

3. Have Haliti _____________ 


