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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
 
 

                                                                                                                                               PAKR.nr.6/2020 
 

                                                                                      

NË EMËR TË POPULLIT  
 

 
Gjykata e Apelit e Kosovës, Departamenti për Krime të Rënda, në kolegj të përbërë nga gjyqtarët: Driton 

Muharremi, kryetar, Fillim Skoro, gjyqtar referues, Vaton Durguti, anëtar, me bashkëpunëtorin profesional Leonita 
Lajqi, si procesmbajtës, në lëndën penale të akuzuarit S.B. nga Peja, për shkak të veprës penale të grabitjes nga 
neni 329 par.2 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesave të PTH-DKR 
në Pejë, dhe mbrojtësit të akuzuarit, av.S.M., të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-DKR në Pejë, 
P.nr.103/2018, të dt.10.10.2019, në seancën publike të kolegjit të mbajtur me 23.01.2020, morri  këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 

 
 I. Me aprovimin e pjesërishme të  ankesës të Prokurorisë Themelore-DKR në Pejë, aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore-DKR në Pejë, P.nr.103/2018 të datës 10.10.2019, ndryshohet, përkitazi për vendimin mbi dënim dhe 
të akuzuarit S.B. për veprën penale të grabitjes nga neni 329 par.2 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 31 të 
KPRK-së, e më afër të përshkruar si në dispozitivin e aktgjykimit i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje 
prej 7 (shtat) vite në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej dt.27.06.2018 e tutje, 
ndërsa dënimi i shqiptuar me gjobë në shumë prej 3.000 (tremijë) euro, merret si i vërtetuar. 
   
 II. Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit S.B. refuzohet si e pabazuar. 
 
 III. Në pjesët tjera aktgjykimi mbetet i pa prekur. 

 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 
 
             Me aktgjykimin e ankimuar të Gjykatës Themelore-DKR në Pejë, P.nr.103/2018, të dt.10.10.2019, i 
akuzuari S.B. nga Peja, është shpallur fajtor për veprën penale të grabitjes nga neni 329 par.2 lidhur me nenin 31 
të KPRK-së, i është shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej 3.000 (tremijë) euro, edhe dënimi me burgim në 
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kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) vite në të cilin dënimi i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 
dt.27.06.2018 e tutje.   

 
I akuzuari dënimin e shqiptuar me gjobë në shumë prej 3.000 (tremijë) euro do ta paguaj në afat prej 15 

ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë dhe i njëjti nuk 
mundë të nxjerrët me detyrim, dënimi i shqiptuar me gjobë do të zëvendësohet me dënim me burgim në atë 
mënyrë se për çdo 20 euro të dënimit të shqiptuar me gjobë do ti llogaritet një ditë burgim.  

 
I akuzuari është detyruar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumën prej 200 

(dyqind) euro, kurse në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 40 euro dhe në emër të kompensimit të viktimave 
të krimit shumën prej 50 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 
I dëmtuari G.G., nga Peja, për realizimin e kërkesës pasurori juridike udhëzohet në kontest të rregullte 

civil. 
 
Kundër këtij aktgjykimi me kohë  ankesa kanë paraqitur: 
 
-Prokuroria Themelore-DKR në Pejë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, vendimit mbi sanksionin penal dhe konfiskimit të 
dobisë pasurore të fituar me vepër penale dhe shkeljeve të ligjit penal me propozim që ankesa të aprovohet dhe 
aktgjykimi të ndryshohet sa i përket cilësimit juridike dhe  i akuzuari  të shpallet fajtor për veprën penale grabitje 
nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke i shqiptuar të akuzuarit dënim më të ashpër, si dhe ta detyroj 
të akuzuarin të paguaj shumën e të hollave që i përgjigjet dobisë së fituar pasurore nga kjo vepër penale, apo 
çështjen penale ta kthej në rigjykim dhe vendim.  

 
 -Mbrojtësi i të akuzuarit S.B., av. S.M., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, shkeljes së ligjit penal dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike me propozim që ankesa 
të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja penale të kthehet në rigjykim dhe 
vendim, apo që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga akuza.  

 
Gjykata e Apelit-DKR, konformë nenit 390 par.1 të KPP-së, ka caktuar seancën e kolegjit në të cilën 

morën pjesë i akuzuari S.B., bashkë me mbrojtësin e ti av. S.M., i dëmtuar G.G., me përfaqësuesin e tij av.F. B., 
ndërsa ka munguar Prokurori i Apelit – DKR në Prishtinë, edhe pse është njoftua në mënyrë të rregullte dhe 
seanca e kolegjit është mbajtur në mungesë të tyre në pajtim me dispozitën e nenit 390 par.4 të KPP-së. 

 
Prokuroria e Apelit-DKR në Prishtinë, me shkresën e saj, PPA/I.nr.7/20, të dt.09.01.2020, duke u sqaruar 

përkitazi me ankesat e Prokurorisë Themelore-DKR në Pejë,  dhe të mbrojtësit të akuzuarit S.B., av.S.M., ka 
propozuar që të aprovohet ankesa e Prokurorisë Themelore DKR –në Pejë, të ndryshohet aktgjykimi sa i përket 
cilësimit juridik dhe të akuzuarit të shqiptohet një dënim më i lartë me burgim efektiv dhe të obligohet i akuzuari 
që të kompensoj shumën e të hollave që i përgjigjet dobisë pasurore të fituara me veprat penale ndërsa ankesa e 
mbrojtësit të akuzuarit S. B. të refuzohet si e pabazuar.  

 
 
Gjykata e Apelit, në seancën e kolegjit i vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore - DKR 

në Pejë, të mbrojtësit të akuzuarit S.B.,  av. S.M., e duke marrë parasysh edhe mendimin me shkrim të Prokurorisë 
së Apelit-DKR në Prishtinë, e pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se:  
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Ankesa e Prokurorisë Themelore në Pejë, është pjesërisht e bazuar ndërsa ankesa e mbrojtësit të 
akuzuarit S.B. refuzohet si e pabazuar.  

                                                                                                                                   
 Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës.       
 
             Prokuroria Themelore–DKR në Pejë, në ankesën e saj pretendon: se aktgjykimi është i përfshirë në 
shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, dispozitivi i aktgjykimit është në sh përputhje me 
përshkrimin faktik të veprës penale dhe cilësimit juridik të ndryshuar nga ana e gjykatës . Gjykata nuk ka dhënë 
asnjë arsyetim ligjor rreth faktit pse konsideron se nuk kemi të bëjmë në bashkryerje e jo me grup kriminal, dhe 
gjykata nuk ka paraqitur asnjë fakt vendimtar në bazë të nenit 370 par.6 dhe 7 të KPP-së, të cilat fakte dhe për 
çfarë arsye i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuar. Gjykata  ka pranuar pretendimin e mbrojtjes se nuk ka 
ekzistuar grupi prej 4 personave e as marrëveshja e grupit kriminal dhe kjo sipas parimit (i dubio pro reo) është 
interpretuar në favor të akuzuarit. Ankesa pretendon se nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë 
gjendja faktike  se sipas ankesës në këtë çështje penale edhe sipas përkufizimit ligjor të nenit 120 par.12 të KPRK-
së, grup njerëzish përbëjnë 3 ose më shumë persona dhe se në anën tjetër gjykata ka konstatuar se është 
vërtetuar bashkëkryerja e më këtë edhe marrëveshja mes kryesve ndërsa në anën tjetër konstaton se nuk është 
vërtetuar marrëveshja mes grupit. Ankesa pretendon se dënimi për veprën penale për të cilën i akuzuari është 
shpallur fajtor është përcaktuar “ dënim me gjobë dhe me burgim prej 5 ) deri në 12 vjet, ndërsa gjykata të akuzuarit 
ja shqipton dënimin minimal prej 6 vitesh dhe dënimin me gjobë në shumë prej 3.000 euro, e si pasojë e 
mosbesimit të drejtë të rrethanave rënduese shkalla e lartë të pjesëmarrjes në veprën penale mënyrën posaçërisht 
mizore të veprimit, moshën relativisht të shtyrë të viktimës, shkallën e lartë të dëmtimit të vlerës së mbrojtur dhe 
se janë shkaktuar lëndime trupore e të cilat bëjnë pjesë në rrethana veçanërisht rënduese dhe nuk është vlerësuar 
shkalla e lartë e dashjes dhe dënimi i shqiptuar nuk është në proporcion. Dhe për pasojë është shkelur edhe ligji 
material dhe atë dispozita e nenit 73 dhe 74 të Kodit Penal. Po ashtu gjykata në kundërshtim me dispozitat e nenit 
96, 97 dhe 98 të KPRK-së, të dëmtuarin e udhëzon në kontest civil, pa dhënë ndonjë arsyetim të bazuar ligjor për 
ndonjë vendim të tillë, “ se askush nuk mundë të mbajë dobinë pasurore të fituar me anë të kryerjes së veprës 
penale, kryesit i konfiskohet dobia pasurore, apo kur konfiskimi nuk është i mundshëm kryesi detyrohet të paguaj 
shumën e të hollave e cila i përgjigjet dobisë së fituar pasurore.  
 

Mbrojtësi i të akuzuarit S.B., në ankesën e ti konsideron se gjykata nuk ka dhënë arsye për shkaqet e 
refuzimit për administrimin e provave certifikatat e akreditimit për ekspertët dhe personelit të laboratorit të cilët 
kanë dhënë ekspertizën e ADN-së, aktgjykimi nuk përmban asnjë fjalë lidhur me ekspertiza financiare, dhe gjykata 
në arsyetimin e aktgjykimit nuk ka dhënë asnjë arsye të çartë dhe bindëse qis obligon dispozita e nenit 370 par.1 
nën.par.7 të KPP-së. Në arsyetimin e aktgjykimit sipas ankesës nuk është dhënë asnjë arsye përkitazi me faktin 
sa ishte shuma e parave që janë marrë në këmbimore, dhe në këtë pjesë dispozitivi i  aktgjykimi është në 
kundërshtim me arsyetimin e aktgjykimit.  Sipas ankesës gjykata nuk ka vërtetuar me asnjë provë të sigurte se i 
akuzuari a është kryesi i veprës penale të grabitjes nga neni 329 par.2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe gjykata 
ka aplikuar ligjin në dëm të akuzuarit për këtë vepër penale si vepër penale kualifikuese për shkak të shumës së 
parave të grabitura e cila sipas aktgjykimit të shkallës së parë tejkalon shumën prej 5.000 euro edhe pse kjo me 
asnjë provë nuk është vërtetuar. Ankesa pretendon se gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike vetëm në bazë të 
ADN-së, të kryer nga AKF me nr.218-0476/2018-1302 të dt. 25.05.2018, i cili aktgjykim mbështetet në mostrën e 
pështymës të marrë nga i akuzuari S.B. (# ADN6), nuk mundë të përjashtohet si kontribuuesi i dytë i ADN-së, 
përfituar nga njollat e gjakut në mostrën (Ev#9.3) të cilat njolla gjaku janë gjetur nga dëshmia Ev#9.3 që është 
gjetur në gjaket të dëmtuarit në shtëpinë e ti,  e kjo është e vetmja prove të cilën gjykata e ka vërtetuar faktin 
vendimtar në këtë çështje penale pa pranin e të akuzuarit. Sipas ankesës i dëmtuarit G.G. nuk ka identifikuar në 
asnjë rast të akuzuarin S. si kryes i mundshëm i kësaj vepre penale. Raportet e kompanive telefonike të dt. 
16.02.2017 dhe 01.05.2019 nuk dëshmojnë se ka qenë i akuzuari në vendin e ngjarjes dhe asnjë gjurmë papilare 
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nga raportet e ekspertimit të gjetur në vendin e ngjarjes nuk provojnë se i akuzuari ka qenë në kryerjen e kësaj 
vepre penale, e kjo nuk mundë të vërtetohet edhe nga video incizimet, ekspertizat nuk janë kryer sipas procedurës 
standard për mbledhjen, sigurimin dhe ruajtjen e gjurmëve biologjike, dëshmitë e dëshmitarëve A.L. dhe M. Q.,  
vërtetojnë se në xhaketën e të dëmtuarit pas hapjes së saj nuk është gjetur gjurmë gjaku dhe nuk ka pas njolla të 
gjakut në gjaket. Lidhur me prejardhjen e njollave të gjakut dhe me shkeljen e procedurave standard për marrjen 
dhe ruajtjen e provave biologjike, është cenuar në masë të madhe kredibiliteti i AND-së, si të vetmen prove të 
cilën gjykata e ka  bazuar aktgjykimin e saj. Ankesa pretendon se gjykata nuk jep asnjë fakt vendimtar lidhur me 
ekspertët të cilët e kanë kryer ADN-ën se a janë ekspert të certifikuar siç parasheh dispozita e nenit 136 par.1 
nën.par.1.3 të KPK-së, e cila vë në dyshim raportin e ADN-së, për arsye se këto nuk janë zgjidhur në shqyrtimin 
gjyqësor, dhe këtë nuk e kanë sqaruar në shqyrtimin gjyqësor edhe eksperti L.I., dhe mostrat e pështymës që 
është marrë nga i akuzuari S. me qëllim të krahasimit me gjurmët biologjike janë dërguar për ekspertizë të 
shënuara me emër dhe mbiemër e jo të koduara dhe kjo është në kundërshtim me standardin që përkon ruajtjen 
e anomi tetit dhe objektivitetit nga ana e ekspertëve, dhe se ankesa pretendon se nuk janë në përputhshmëri 
gjashtëmbëdhjetë lokuese me profilin e ADN-së, të siguruara nga vendi i ngjarjes, dhe sipas ankesës kjo 
mospërputhje ka hedhur dyshime të forta në bazueshmërinë e ekspertizës së ADN-së. Ankesa pretendon se 
gjykata nuk ka vërtetuar me anë të ekspertizës edhe shumën e të hollave të cilat janë marrë nga kem bimorja e 
të dëmtuarit.   .  

 
 Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 394 par 1 të KPP-së, vlerësoi 
pretendimet e paraqitura në të dy  ankesat  të PTH-DKR-së në Pejë, dhe të mbrojtësit të akuzuarit S.B., lidhur me 
shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe gjeti se, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të 
qarta dhe të plota me shpalljen fajtor të akuzuarit S.B., për veprën penale të grabitjes nga neni 329 par.2 lidhur 
me par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, dhe aktgjykimi në aktgjykimin janë paraqit të gjitha faktet dhe 
rrethanat të paraparë si në nenin 365 par 1 të KPP-së, rreth argumentimit të kryerjes së veprës penale për të cilën 
i akuzuari S.B., është shpallur fajtor, dhe pretendimet ankimore të paraqitura në ankesa, sipas vlerësimit të kolegjit 
penal të kësaj gjykate, janë të pabazuara. Pretendimet ankimore të paraqitura në ankesën e PTH-DKR-së në 
Pejë, se gjykata nuk ka dhënë arsye mbi faktet vendimtare, lidhur me grupin kriminal , si dhe ricilësimin e veprës 
penale të grabitjes nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, në  vepër penale e 
cilësuar të grabitjes nga neni 329 par.2 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, si dhe pretendimi 
ankimor i mbrojtësit të akuzuarit S.B. se gjykata nuk ka dhënë arsye mbi faktet vendimtare, për veprën penale e 
cilësuar nga neni 329 par.2 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, sipas vlerësimit të kolegjit penal 
të kësaj gjykate të dy ankesat në këtë drejtim janë të pabazuara, kjo për faktin se nga përshkrimi faktik i dispozitivit 
të aktgjykimit dhe provave të cilat janë nxjerr në shqyrtimin gjyqësor , nuk mundë të vërtetohet një fakt i tillë se në 
këtë çështje penale ka ekzistuar grupi prej 4 personave, dhe gjykata në bazë të provave si fakte vendimtare të 
cilat i ka nxjerr në shqyrtimin gjyqësor drejtë ka ri cilësuar veprën penale në mungesës së provave, se ekzistojnë 
katër persona, se kemi të bëjmë dhe se kemi të bëjmë me dëm në shkallë të madhe si parasheh dispozita e nenit 
120 par.1 nën.par.31 të KPRK-së, për arsye se edhe pse dëmi është përafërsisht i përcaktuar, mirëpo i njëjti nuk 
është i saktë në mungesë të ekspertizës e cila nuk është kryer në procedurën hetimore si pjesë përbërëse e 
aktakuzës , dhe për shkak të kësaj as që është mundur që të dëmtuarit G.G.t t’i kthehen të hollat dhe sendet të 
cilat i janë marrë te këmbimorja “...” për arsye se nuk kemi pas dëm të shkaktuar të saktë. 
 

   Përveç kësaj dëm nuk mund të konsiderohet vetëm dëmi i drejtpërdrejtë por ajo mundë të paraqitet 
edhe në mënyra tjera,si dëmtim psikik si është paraparë në nenin 19 par.1 nën.par.1.14 të KPP-së, dhe gjykata 
drejtë ka vepruar kur të akuzuarin e ka shpall fajtor për veprën penale të grabitjes   nga neni 329 par.2 lidhur me 
par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, dhe të dy ankesat në këtë drejtim janë të pabazuara. Gjykata ka 
përfshirë bashkëkryerjen sepse në mënyrë të padyshimtë nga provat e nxjerra në shqyrtimin gjyqësor janë 
vërtetuar fakte vendimtare se në kryerjen e kësaj  vepër penale, nuk e ka kryer vetëm i akuzuari S.B., por ka pas 
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edhe persona tjerë, gjë që ky fakte mbështetet në deklaratën e të dëmtuarit G.G., i cili deklaron se me të hyrë 
brenda në korridor janë hedhur sipërmi në errësirë duke bërtit “ policia mos lëviz“, dhe tre persona janë gjuajtur 
në trup ja lidhin duart me pranga, ja mbyllin gojën, ja lidhin këmbët me një trak ngjitëse, dhe e tërheqin zvarrë deri 
në dhomë, e njëri prej tyre ka pas edhe thikë në kërkim të qeseve të këmbimores, pasi që ja prejnë xhaketën në 
gjepin e brendshëm ja gjejnë çelësat e këmbimores “...” pronë e të dëmtuarit G. ,shkojnë dhe i marrin të hollat dhe 
ari në vlerë prej 15.000 ( pesëmbëdhjetëmijë ) euro , i cili fakt tregon se i akuzuari S. nuk ka qenë i vetëm në 
kryerjen e veprës penale të grabitjes, por në mënyrë të padyshimtë ka pas edhe persona të tjerë, dhe nga kjo 
rezulton se vepra penale është kryer në bashkëkryerje. Gjykata drejtë ka nxjerr konkludim drejt se i akuzuari nuk 
ka vepruar si anëtarë i grupit, kjo për faktin se grup konsiderohet tre e më shumë persona, kështu që konkludimi 
i gjykatës se kemi të bëjmë me bashkëkryerje, e jo me grup personash, tani për tani është konkludim i drejtë, dhe 
se mundë të jenë dy apo tre persona, e të cilët nuk mundë ta përbëjnë grupin në kuptim të dispozitës së nenit 120 
par.1 nën.par.12 të KPRK-së, e në këtë drejtim me asnjë provë nuk është vërtetuar fakti për ekzistimin e grupit në 
këtë çështje penale.  

 
Sipas vlerësimit të gjykatës së Apelit, gjykata ka dhënë arsye të qarta dhe të plota se aktgjykimi nuk 

mbështetet vetëm me një provë, sipas raportit të ekspertimit, dhe sipas deklaratave të ekspertëve L.I. dhe F.A. të 
dhënë në shqyrtimin gjyqësor, e të cilët ekspertë janë të profesionit të vet, me trajnime shtesë për analiza biologjike 
dhe analiza të ADN-së, nga ekspertët ndërkombëtar, gjatë ekspertimit të ADN-së,  (Ev#9.3) gjatë ekspertimi në 
xhaketën e të dëmtuarit është gjetur mostër njollë e gjakut(Ev#9.3), dhe sipas eksperteve nuk mundë të 
përjashtohet i akuzuari S.B. si kontribusi i dytë i ADN-së në mostrën (Ev#9.3) e marrur nga dëshmia Ev#9 një 
xhaket me ngjyrë kafe e shqyer e marurr nga i dëmtuari G. G. me disa njolla të kuqe , ndërsa  dëshmia e në të 
cilën mbështetet aktgjykim, në mostrën e pështymës të marrë nga i akuzuari S.B. (# ADN6), e cila pështymë është 
marrë vullnetarisht nga ai , në mënyrë të bindshme vërtetohet që gjasat e paraqitjes të profilit të pështymës në 
popullacion është 1 në 32.5 bilion njerëz, dhe gjykata nxjerr konkludim të qartë dhe të plotë, se i akuzuari është 
kryes i veprës penale të grabitjes   nga neni 329 par.2 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së. 

 
 Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit , aktgjykimi nuk mbështetet vetëm në një provë, se i akuzuari është 
kryes i veprës penale këtë e vërtetojnë edhe dëshmitarët L.I. dhe F.A. të cilët mbështesin në  ekspertizën e ADN-
së, të dhënë në shqyrtimit gjyqësor se përveç kualifikimeve të duhura, të njëjtit ,vërtetojnë se analiza e ADN-së, 
është kryer në laborator modern, kjo mbështetet edhe në deklaratat e policëve hetimor M.B., A.L. dhe M.Q. të cilët 
kanë qenë në vendin e ngjarjes, dhe vërtetojnë se përveç që kanë kryer punë profesionale kanë gjet edhe pjesë 
tjera ulëse e cila është përdorur për të çmontuar kamerën e cila ka qenë e kthyer nga tavani, ku në karrig ka pas 
edhe gjurmë të kamerës, se arka ka qenë .ajo i kishte pas 3 çelësa dhe kapakët ishin hapur me forcë, në favor të 
përfundimit se i akuzuari S. është kryes i veprës penale është edhe dëshmia e të dëmtuarit G.G., e  kjo mbështetet 
nga CD incizimet e kamerës së sigurisë të marrë nga këmbimorja “...” , pronë e të dëmtuarit G., dhe në incizimet 
shihet qartë personi i maskuar, hynë në këmbimore, dhe me besueshmëri vërtetohet fakti, dhe gjykata nxjerr 
konkluzion të drejtë se i akuzuari S. nuk ishte në këmbimore, dhe se i njëjti ka qenë në shtëpinë e të dëmtuarit 
gjer sa është kryer grabitja nga persona të tjerë ende të pazbuluar, e kjo mbështetet mu në ADN-ën e pështymës 
(# ADN6),  e cila është marrë vullnetarisht nga i akuzuari S.B., e i cili ka qenë në brendinë e shtëpisë të dëmtuarit, 
si dhe nga dëshmia (Ev#9.3) se me ekspertizën e ADN-së, është provuar se në jaknen e shqyer ka pas njolla 
gjaku, e që gjaku ishte i të akuzuarit S. gjë që tregon se kontaktin e fundit me të dëmtuarin e ka pasur i akuzuari 
S.B.. 
  
 Nga kjo rezulton se pretendimet ankimore të paraqitura në dy ankesa se aktgjykimi i ankimuar është 
përfshirë në shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën.par.1.12 janë të 
paqëndrueshme.  
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 Pretendimet ankimore se gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë të paraqitura 
në të dy ankesat janë të pabazuara kjo për faktin, se gjykata drejtë ka vërtetuar se me datën 26.12.2016, rreth 
orës 23 në rrugën “Halil Agusholli” në Pejë, me përdorimin e forcës është sulmuar në shtëpinë e tij i dëmtuari G.G., 
nga i akuzuari S.B., dhe me persona tjerë tani të panjohur me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore të 
kundërligjshëm. Gjykata drejtë ka vërtetuar se i akuzuari me persona të paidentifikuar depërtojnë nga çatia e 
shtëpisë në brendinë e shtëpisë në korridor të dëmtuarit ndalin rrymën, bërtasin “policia policia”, e kapin të 
dëmtuarin e shtrijnë për dysheme me shirit ngjitës ja mbyllin gojën dhe ja lidhin këmbët, ja venë prangat në duar 
pas shpine, në kërkim të çelësave të këmbimorës, me skllaper ja prejnë xhaketën të cilën e kishte veshur i dëmtuari 
dhe në gjepin e brendshëm të xhaketës e gjejnë çelësin, dalin jashtë pas mesnate dhe rreth orës 0:42,15 të 
dt.27.12.2016, shkojnë tek këmbimorja “...”, pronë e të dëmtuarit G., hyjnë brenda dhe nga kasaforta marrin rreth 
146.490,oo franga Zvicrane, 27.433,00 dollar amerikan, 52.090,oo euro , 1.237,23 në valuta të ndryshme 
norvegjeze dhe suedeze, 262.95,00 lek, si dhe ari në vlerë prej 15 mijë euro dhe kjo gjendje faktike e vërtetuar 
nga gjykata e shkallës së parë ,është e pranueshme edhe për Gjykatën e Apelit.  
 
 Pretendimet ankimore se është shkel ligji penal sipas ankesave të PTH-DKR në Pejë , në dobi  të akuzuarit 
dhe të ankesës të mbrojtësit të akuzuarit se është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, e të cilin gjykata e ka 
vlerësuar edhe sipas detyrës zyrtare, ne bazë të nenit 384 par.1 të KPP-së,  janë të pabazuara, për arsye se 
ankesa e PTH-DKR-së, konsideron se me veprimet e të akuzuarit konsumohen elementet e veprës penale të 
grabitjes nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, e ky pretendim ankimor është i 
pabazuar, dhe gjykata e shkallës së parë ka nxjerr përfundim të drejtë, dhe nga përshkrimi faktik i dispozitivit të 
aktgjykimit dhe provave të cilat janë nxjerr në shqyrtimin gjyqësor, nuk mundë të vërtetohet një fakt i tillë se në 
këtë çështje penale ka ekzistuar grupi prej 4 personave, dhe gjykata në bazë të provave si fakte vendimtare të 
cilat i ka nxjerr gjatë shqyrtimit gjyqësor drejtë ka ri cilësuar veprën penale, për shkak të mungesës së provave se 
nuk është vërtetuar se ekzistojnë katër persona, ndërsa në anën tjetër pretendimi ankimor se nuk kemi të bëjmë 
me veprën penale të grabitjes si vepër penale e cilësuar nga neni 329 par.2 lidhur me par.1 e në lidhje me nenin 
31 të KPRK-së si vepër penale e kualifikuar, si pretendon ankesa e mbrojtësit të akuzuarit , i cili kërkon që i 
akuzuari të lirohet nga akuza për shkak se aktgjykimi mbështetet vetëm në një provë dhe se nuk përmbushen  
standardet ndërkombëtare për marrjen dhe ruajtjen e provave të ADN-së, të cilat janë marrë me pëlqim nga i 
akuzuari S.B., është i pabazuar dhe gjykata ka nxjerr përfundim  të drejtë dhe ka vie në përfundim e në bazë të 
provave të paraqitura në objektin e akuzës dhe të provave të nxjerra në shqyrtimin gjyqësor, tani për tani 
konsumohen elementet e veprës penale të grabitjes të kryer në bashkëkryerje nga neni 329 par.2 lidhur me par.1 
e në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, e për të cilën vepër penale të akuzuarin edhe e shpalli fajtor, dhe sipas 
vlerësimit të Gjykatës së Apelit gjykata e shkallës së parë në këtë çështje penale drejtë ka aplikuar ligjin penal, e 
cila është e pranueshme edhe për Gjykatën e Apelit. 
 

 Sa i përket vendimit mbi dënimin, dhe konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me vepër penale, e cila si 
bazë ankimore është paraqit në ankesën e PTH-DKR në Pejë, ajo është pjesërisht e bazuar. Gjykata drejtë ka 
vlerësuar  rrethanat lehtësuese dhe rënduese në bazë të rregullave të përgjithshme mbi matjen e dënimit të 
paraparë si në nenin 69 të KPRK-së, shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit dhe të dëmtimit të 
vlerës së mbrojtur, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, duka i vlerësuar shkallën e lartë të pjesëmarrjes 
në kryerjen e veprës penale të grabitjes, moshën relativisht të shtyrë të dëmtuarit si dhe mënyrën e kryerjes së 
veprës penale nga ana e të akuzuarit dhe të personave të paidentifikuar të cilët i kanë shkaktuar edhe lëndime 
trupore të dëmtuarit, si dhe me vlerësimin e rrethanave lehtësuese të akuzuarit  se është i moshës relativisht të ri, 
se më parë nuk ka qenë i dënuar për vepër penale, gjë që tregon se jeta e tij e mëparshme ka qenë në harmoni 
me dispozitat ligjore, e të cilat rrethana lehtësuese dhe rënduese nuk janë vlerësuar në mënyrë të duhur nga 
gjykata, e duke marrë parasysh peshën e veprës penale, intensitetin e kryerjes së veprës penale, Gjykata e Apelit, 
e ndryshoi aktgjykimin dhe të akuzuarit i shqiptoi dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) vjet, i cili dënim 



7 
 

është në përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. Sa i përket 
kthimit të sendeve të sekuestruara në të cilat pretendon edhe ankesa e PTH-DKR në Pejë, gjykata e shkallës së 
parë, drejtë ka vepruar që të akuzuarin e ka udhëzuar në kontest civil, për arsye se edhe në objektin e akuzës e 
cila ka qenë edhe detyrë e prokurorisë nuk është përcaktuar dëmi në mënyrë të saktë e i cili dëm mund të jetë i 
drejtë për drejtë dhe të manifestohet edhe në mënyra tjera, e që është bërë fjalë më lartë dhe në mungesë të 
dëmit të shkaktuar dhe përvetësimit të kundërligjshëm të hollave të arit si dhe vuajtjeve psikike dhe shpirtërore të 
cilat i ka përjetuar i dëmtuari G.G., gjykata nuk ka mundur që në këtë fazë të procedurës t’ia kthejë të hollat dhe 
sendet tjera si dëmi i drejtë për drejtë dhe dëmet tjera. Gjykata e Apelit, duke marrë parasysh se të akuzuarit i 
është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 7 vite, i cili dënim është ashpërsuar, me këtë dënim të 
shqiptuar me burgim dhe me gjobë në shumë prej 3.000 €, pritet që të parandalojë të akuzuarin nga kryerja e 
veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij – preventiva individuale, të parandalojë personat tjerë 
nga kryerja e veprave penale të këtilla, preventiva e përgjithshme, si dhe të shpreh gjykimin shoqëror për kryerjen 
e veprës penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit dhe pritet që të arrihet qëllimi 
i dënimit të paraparë si në nenin 38 të KPRK-së.    
         
        Si u cekë edhe më lartë, u vendos së në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e në bazë të nenit 403 par.1 nën par 
1.1 të KPP-së. 
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