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NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.118/2008 

  

             GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË- Departamenti për Krime të Rënda, (në 

Objektin e gjykatës në Veri), kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me bashkëpunëtorin 

profesional Muharrem Prekazi, në çështjen penale kundër të pandehurve: V.P dhe L.I, të akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë PP.nr.113/08 të dt.31.10.2008, për 

shkak të veprës penale, për të pandehurin V.P, për pikën I, II dhe III të akuzës: Rastet e rënda të 

vjedhjes grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par.1 lidhur me nenin 255 par.3 e lidhur me 

par.1 të KPK-ës, në bashkim real si nën pikën I dhe II, ndërsa për të pandehurin L.I, për pikën IV 

të akuzës: Rastet e rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par.1 lidhur me 

nenin 255 par.3 e lidhur me par.1 të KPK-ës, në bashkim real me veprën penale si nën pikën I, II 

dhe III. E cila aktakuzë është ri cilësuar për të pandehurin V.P në veprën penale: Grabitja neni 

255 par.3 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Kosovës, lidhur me neni 81 të KPRK-së, dhe për të 

pandehurin L.I, në veprën penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-ës. Seanca 

e shqyrtimit fillestar është mbajtur më 7 qershor 2019 në prezencën e palëve; Prokurorit në 

prokurorinë themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani, të pandehurve; V.P dhe L.I, mbrojtësve të 

tyre, av.Fuad Haliti, dhe av.Sheremet Ademi, seanca ka qenë publike dhe e njëjta është 

regjistruar në procesverbal. Gjykata pas përfundimit të shqyrtimit fillestar më 7 qershor 2019, me 

datën 10 qershor 2019, ka shpallur publikisht aktgjykimin, ndërsa me dt.12.06.2019, është 

përpiluar me shkrim ky: 

 

AKTGJYKIM 

 

Kundër të pandehurve: 

I. V.P, nga i ati Xh., e ëma N., e vajzërisë D., i lindur me dt.... në Mitrovicë ku dhe tani jeton, 

“...”, shqiptar, kosovarë, ka të kryer shkollën e mesme, punon si teknik në kompaninë I., i 

martuar, baba i dy fëmijëve, me numër personal të ID;... i gjendja së mesme ekonomike, më parë 

i pa gjykuar, për këtë rast ka qëndruar nën masën e paraburgimit nga dt.29.10.2008 e deri me 

dt.27.11.2008, dhe nën masën e arrestit shtëpiak nga dt.27.11.2008 e deri me dt.29.05.2009. 

 

II. L.I, më nofkën “L.”, nga i ati N., e ëma S., e vajzërisë I., i lindur me dt.... në Mitrovicë, 

adresën e banimit e ka në B. Rr “...” nr...., jeton në Gjermani në këtë në adresën “...” nr...., me 

numër personal të ID;... shqiptatërë, kosovarë, ka të kryer shkollën e mesme, për këtë rast ka 

qëndruar nën masën e paraburgimit nga dt.29.10.2008 e deri me dt.27.11.2008, dhe nën masën e 

arrestit shtëpiak nga dt.27.11.2008 e deri me dt.26.12.2008. 

 

I. 

I AKUZUARI V.P: 

 

SHPALLET FAJTOR 

 

Sepse: 

I. Më 19.10.2008 rreth orës 20:00 minuta  në rr. “Muhamet Gashi” në Mitrovicë, pas 

marrëveshjes paraprake, së bashku me të pandehurin B.S me armë – revole imituese  dhe dy 

thika, me qëllim që vetit t’i sjellin përfitime pasurore të kundërligjshme me përdorimin e forcës 

dhe kërcënimit nga i dëmtuari G.A kanë marr sendet e luajtshme në atë mënyrë që, së pari kanë 

shkuar në Prishtinë ku i dëmtuari punon si taksist dhe janë marr vesh që t’i sjell në Mitrovicë për 

çmimin prej 20 euro, kështu që i dëmtuari ka pranuar dhe me automjetin e tij të markës “Audi 
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80”  ngjyrë hiri,  është nisur për t’i sjellur në Mitrovicë dhe kur kanë arritur në Mitrovicë kanë 

kaluar tunelin janë kthyer në rrugën e parë djathtas që të dërgon në lagjen Bair dhe me të hyr në 

këtë rrugë e kanë detyruar viktimën të ndal veturën, kanë dalur nga vetura i kanë nxjerr armët 

duke ja drejtuar viktimës dhe me kërcënim e kanë detyruar që viktima t’ua jap parat që i ka me 

vete në këtë mënyrë që nga i njëjti kanë marr para në vlerë prej 120 euro, një telefon celular të 

tipit “ Nokia” e pastaj e kanë urdhëruar viktimën që të largohet. 

 

II. Më 24.10.2008 rreth orës 20:35 minuta  në fsh. Kqiq i Madh- Mitrovicë, pas marrëveshjes 

paraprake, së bashku me të pandehurin B.S me armë – revole imituese  dhe  dy thika me qëllim 

që vetit t’i sjellin përfitime pasurore të kundërligjshëm me përdorimin e forcës dhe kërcënimit 

nga i dëmtuari A.A kanë marr sendet e luajtshme në atë  mënyrë që, së pari kanë shkuar në 

Prishtinë ku i dëmtuari punon si taksist në kompaninë “ D.” e janë marr vesh që t’i sjell në 

Mitrovicë, kështu që i dëmtuari ka pranuar dhe me automjetin e tij të markës “ Mercedes” me 

autotarga ..., ngjyrë e zezë, është nisur për t’i sjellur në Mitrovicë dhe kur kanë arritur në fsh. 

Kqiq i Madh e kanë detyruar që të kthehet në të majtë në një rrugë të paasfaltuar dhe me të hyr 

në këtë rrugë e kanë detyruar viktimën të ndal veturën, kanë dalur nga vetura kanë nxjerr armët 

duke i’a drejtuar viktimës dhe me kërcënim e kanë detyruar që viktima t’ua jap parat që i ka me 

vete në këtë mënyrë që nga i njëjti kanë marr para në vlerë prej 72 euro , një telefon celular të 

tipit “ Motorola” e pastaj e kanë urdhëruar viktimën që të qëndron aty gjersa ata të largoheshin 

nga vendi i ngjarjes. 

 

III.  Më 26.10.2008 rreth orës 20:35 minuta  në fsh. Kqiq i Madh- Mitrovicë, pas marrëveshjes 

paraprake, së bashku me të pandehurin B.S me armë – revole imituese  dhe  dy thika me qëllim 

që vetit t’i sjellin përfitime pasurore të kundërligjshëm me përdorimin e forcës dhe kërcënimit 

nga i dëmtuari A.C kanë marr sendet e luajtshme në atë mënyrë që, së pari kanë shkuar në 

Prishtinë ku i dëmtuari punon si taksist në kompaninë “ B.” e janë marr vesh që t’i sjell në 

Mitrovicë për çmimin prej 25 euro kështu që i dëmtuari ka pranuar dhe me automjetin e tij të 

markës “ Shkoda Aktavia” me autotarga ... ngjyrë bronze, është nisur për t’i sjellur në Mitrovicë 

dhe kur kanë arritur në fsh. Kqiq i Madh e kanë detyruar që të kthehet në të majtë në një rrugë të 

paasfaltuar dhe me të hyrë në këtë rrugë ë kanë detyruar viktimën ta ndal veturën, kanë dalur nga 

vetura i kanë nxjerr armët duke ja drejtuar viktimës dhe me kërcënim e kanë detyruar që viktima 

t’iu parat që i ka me vete në këtë mënyrë që nga i njëjti kanë marr parat në vlerë prej 70 euro , në 

telefon celular të tipit “ Nokia  310” , kuletën më dokumente personale dhe kasetofonin e 

automjetit të  tipit “ Sony” e pastaj e kanë urdhëruar viktimën që të qëndronte aty gjersa ta të 

largoheshin nga vendi i ngjarjes. 

 

II  

 

TË AKUZUARIT L.I dhe V.P: 

 

SHPALLEN FAJTOR 

 

IV. Më dt.29.10.2008 rreth orës 21:40 minuta, në Vushtrri në rrugën “Skënderbeu”, pas 

marrëveshjes paraprake e si grup i armatosur me tre armë imituese-revole dhe dy thika me qëllim 

që vetit t’i sjellin përfitim pasuror të kundërligjshëm me përdorimin e forcës dhe kërcënimit nga i 

dëmtuari M.Xh nga Prishtina kanë marrë sendet e luajtshme në atë mënyrë që së pari kanë 

shkuar në Prishtinë ku i dëmtuari punon si taksist privat e janë marrë vesh që t’i sjellin në 

Vushtrri me çmim prej 15 euro, kështu që i dëmtuari ka pranuar dhe me automjetin e tij të 

markës “Mercedes 200”, me autotarga ... ngjyrë hiri, është nisur për t’i sjellë në Vushtrri dhe kur 

kanë arritur në afërsi të B., të pandehurit e kanë detyruar që të kthehet në të majtë në një rrugë të 
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paasfaltuar në afërsi të xhamisë që gjendet aty e kanë detyruar viktimën ta ndalë veturën, kanë 

dalur nga vetura i kanë nxjerrë armët duke ia drejtuar viktimës dhe me kërcënim se do ta 

sulmojnë jetën e tij kanë kërkuar nga i njëjti që t’u jap të gjitha të hollat që i kanë me vete me 

këtë rast i dëmtuari ka kundërshtuar ka filluar që të ikë, mirëpo të dyshuarit kanë arritur t’ia 

hekin jaknën nga trupi e nga e cila jakne të dyshuarit kanë marrë një telefon të markës “Nokia”, 

dhe një palë çelësa të automjetit “Wolfsfagen”, ndërsa i dëmtuari ka arritur të ikë ku ka dalë në 

rrugën kryesore ka ndaluar automjeti përmes të cilit ka lajmëruar policinë, e pastaj menjëherë pas 

kësaj policia të dyshuarit i ka arrestuar në afërsi të vendit të ngjarjes. 

 

I akuzuari V.P, me këtë ka kryer veprën penale: Grabitja në vazhdim nga neni 255 par.3 lidhur 

me par.1, të Kodit Penal të Kosovës. 

 

I akuzuari Lulëzim Ismalji, me këtë ka kryer veprën penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur 

me par.1 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 1,2,6,11,15,31,32,33,38,64,65,66,67, dhe nenit 255 par.3 lidhur 

me par.1 e lidhur me nenin 81 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPK) e lidhur me nenet 

365, 366 të KPP-ës, të pandehurve V.P dhe L.I, i’u; 

 

S H Q I P T O N 

 

Të pandehurit V.P; 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej  një (1) vjet e dy (2) muaj, i cili dënim do të  

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në ketë dënim të pandehurit i llogaritet 

edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak nga data: dt.29.10.2008 e deri 

me dt.29.05.2009.  

 

   Të  pandehurit  L.I; 

II. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej  një (1) viti, i cili dënim do të  ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në ketë dënim të pandehurit i llogaritet edhe koha e kaluar 

nën masën e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak nga data: dt.29.10.2008 e deri me dt.26.12.2008. 

 

III. OBLIGOHEN të pandehurit V.P dhe L.I, të paguajnë paushallin gjyqësor secili nga ta shumën 

prej 20 euro, dhe shpenzimet e procedurës penale secili veç e veç në shumën prej 30 euro, si dhe 

secili nga 50 euro në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në tërësi secili 

shumën prej 100€ (njëqindë euro), të gjitha këto duhet ti paguajnë në afat prej 15 ditësh nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit.  

 

IV. Të gjithë të dëmtuarit në këtë rast, udhëzohen në kontest të rregullt civil, në lidhje me 

kërkesën pasurore juridike. 

 

A r s y e t i m 

 

Aktakuza: 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë ka ngritur aktakuzën PP.nr:113/2008 të dt.31.10.2008, 

kundër të pandehurve: B.S, V.P dhe L.I, për veprën penale: I.Rastet e rënda të vjedhjes 

grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par.1 lidhur me nenin 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-

së, ndërsa për të pandehurit nga pika II e akuzës V.P dhe L.I, për shkak të veprës penale: Rastet e 

rënda të vjedhjes grabitqare apo grabitjes nga neni 256 par.1 lidhur me nenin 256 par.1 lidhur me 

nenin 255 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së. 
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Gjykata, në lidhje me këtë qështje penale, ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me 

dt.06.06.2019, në të cilën seancë ka munguar i pandehuri B.S. Gjykata duke pasur parasysh 

faktin se ka qenë e njoftuar zyrtarisht nga Policia e Kosovës, se i njëjti jeton diku në Amerikë, 

dhe rrjedhimisht duke pasur parasysh se prezenca e tij në seancë është e pamundëshme që të 

sigurohet, atëher ndaj të njëjtit në këtë seancë të shqyrtimit fillestar, duke u bazua në dispozitat e 

nenit 36 të KPP-ës, e ka veçuar procedurën, dhe ndaj tij do të zhvillohet procedura penale ndaras 

dhe lënda ndaj tij do të marrë një numër të ri penal. 

 

Prokurori i shtetit, në seancën e shqyrtimit fillestar të dt.07.06.2019, ka bërë rikualifikimin e 

aktakuzës PP.nr.113/2008 të dt.31.10.2008, lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet i 

pandehuri V.P, për pikën I, II dhe III të akuzës, ashtu që nga vepra penale: Rastet e rënda të 

vjedhjes grabitqare apo të grabitjes nga neni 256 par.1 lidhur me nenin 255 par.3 e lidhur me 

par.1 të KPK-ës, në bashkim real si nën pikën I dhe II, në veprën penale: Grabitja neni 255 par.3 

lidhur me par.1 të Kodit Penal të Kosovës, lidhur me neni 81 të KPRK-së, ndërsa për të 

pandehurin L.I, nga vepra penale: Rastet e rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes nga neni 

256 par.1 lidhur me nenin 255 par.3 e lidhur me par.1 të KPK-ës, në bashkim real me veprën 

penale si nën pikën I, II dhe III, në veprën penale: Grabitja nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të 

KPK-ës. 

 

Kompetenca;  

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t’i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës me seli 

në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës Veri, 

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë. Bazuar në aktakuzën e ngritur, 

veprat e pretenduara penale kanë ndodhur dhe janë kryer në Mitrovicë dhe Vushtrri, dhe 

rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas nenit 

22, paragrafi 1, i KPP-së e lidhur me nenin 15, i Ligjit për Gjykatat, veprat penale të kësaj natyre 

bien në juridiksionin e Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore. Prandaj, e tërë 

lënda është gjykuar nga Departamenti për Krime të Rënda. 

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Në ketë çështje penale është mbajtur një seancë e shqyrtimit fillestar me dt.06.06.2019 e cila 

seancë ka vazhduar edhe me dt.07.06.2019.  

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor ka qenë publike. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje në publicitetin e 

shqyrtimit gjyqësor.  

 

Gjuha përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seanca dhe rrjedha e shqyrtimit fillestar në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit shqyrtimit 

gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit.  

 

Shqyrtimit gjyqësor –seanca nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  



5 
 

 

Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit fillestar nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

Rrjedha e procedurës: 

Më 6 qershor 2019, dhe me datën 7 qershor 2019,  gjykata për këtë lëndë penale në kuadër të 

kompetencës lëndore e territoriale, ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar. Në këtë 

seancë kanë prezentuar palët: Prokurori i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Ismet Ujkani, të 

pandehurit V.P, L.I, dhe mbrojtësit av.Fuat Haliti dhe av.Sheremet Ademi, ndërsa ka munguar i 

pandehuri  

 

Pas ri cilësimit të kualifikimit juridik të veprës penale të bërë nga prokurori i rastit, të pandehurit 

V.P dhe L.I, pasi që e kanë kuptuar veprën penale e cila u vihet në barrë, të njëjtit kanë deklaruar 

se e ndiejnë vetën fajtor për veprën penale e cila u vihet në barrë. 

 

Gjykata, ka marrë mendimin edhe të mbrojtësve të të pandehurve av.Fuat Haliti dhe av.Sheremet 

Ademi, dhe prokurorit të rastit Ismet Ujkani, që të tre i propozuan gjyaktës, që këtë pranim të 

fajësisë te deklaruar nga të pandehurit ta pranoj gjykata si të bazuar, pasi që ky pranim i fajësisë 

është i mbështetur edhe në provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës. 

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e kanë deklaruar të pandehurit V.P dhe L.I, e 

në mbështetje të nenit 248 par.4 të KPP-së, në këtë drejtim ka vlerësuar se janë përmbushur 

kushtet ligjore për pranimin e fajësisë për të pandehurit. Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë nga 

ana e të pandehurve mbështetet në tërësi në provat që përmban kjo akuzë, siç janë: Deklaratat e 

të dëmtuarve – dëshmitarëve G.A, A.A, A.C, M.Xh, raporti i forenzikës i dt.30.10.2008, 

fotodokumentacioni i vendit të ngjarjes, procesverbalit mbi bastisjen e banesave dhe personave 

të dt.30.10.2008, listës së gjërave të konfiskuara të dt.30.10.2008, raportit të vendit të ngjarjës 

nr.2008-BD-1852 të dt.30.10.2008, vërtetimit mbi konfiskimin e sendeve nga i dyshuari B.S të 

dt.30.10.2008, s dhe fotodokumentacionit i cili gjendet në shkresat e lëndës. Të gjitha këto prova 

janë bindëse për gjykatën dhe formojnë në tërësi elementin inkriminuese e që në bazë të tyre dhe 

pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit, përtej gjdo dyshimi vërtetohet se të njëjtit kanë kryer 

veprën penale për të cilat akuzohen sipas aktakuzës së prokurorisë e ri cilësuar në shqyrtim 

fillestar. 

 

Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurve është bërë në mënyrë vullnetare, se të 

pandehurit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se të pandehurit ishin 

konsultuar në mënyrë të mjaftueshme me mbrojtësit e tyre, para dhe gjatë seancës së shqyrtimit 

fillestar, para se të deklarohet mbi fajësinë, sepse të pandehurit kishin mbrojtës gjatë gjithë 

kohës.  

 

Gjykata i kishte tërhequr vërejtjen të pandehurve se pas pranimit të fajësisë nuk munden të 

shfrytëzojnë të drejtën në ankesë, për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, të njëjtit 

janë njoftuar se nëse e pranojn fajësinë nuk do të administrohen provat, si dhe për faktin se 

pranimi i fajësisë sipas ligjit është rrethanë lehtësuese me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së 

dënimit.   

 

Gjykata, ka vërtetuar se aktakuza në këtë rast nuk përmban asnjë shkelje ligjore e as gabim 

faktik, gjithashtu është vërtetuar se nuk ka bazë për hedhjen e akuzës.  
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Gjykata, nga pranimi i fajësisë prej të pandehurve dhe nga provat e cekura si më lartë, ka 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se të pandehurit V.P dhe L.I, janë të përgjegjshëm dhe 

përgjegjës (fajtor) për veprën penale: Grabitja neni 255 par.3 lidhur me par.1 të Kodit Penal të 

Kosovës, lidhur me neni 81 të KPRK-së, gjegjqësisht për veprën penale: Grabitja nga neni 255 

par.3 lidhur me par.1 të KPK-ës. 

 

Matja e llojit dhe lartësisë se dënimit:  

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurit V.P dhe , L.I, ka 

vlerësuar rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 64 të KPK-ës, ku si rrethanë 

rënduese gjykata ka vlerësuar, dashjen direkte të të pandehurve te kjo vepër penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale, përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e plotë, kontributin esencial të secilit 

nga të pandehurit në këtë vepër penale, faktin se këtë vepër penale i pandehuri Visar e ka kryer 

në vazhdim, motivin me të cilin kanë vepruar, qëllimin e përfitimit të dobisë materiale, se veprat 

e tilla penale paraqesin një rrezikshmëri të lartë shoqërore, se të pandehurit me rastin e kryerjes 

së veprës penale kanë kane përdorur edhe kërcënimet mjete në dukje si armë – revole imituese 

ndaj të dëmtuarve e duke ngjallur frikë dhe pasiguri ndaj tyre. 

 

Ndërsa, si rrethana lehtësuese për të pandehurit, gjykata e ka marr në konsideratë faktin se, të 

pandehurit kanë pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale, se të njëjtit kanë shprehur 

keqardhje dhe janë penduar për sjelljet e tyre, se i pandehuri V.P, tani është i martuar, është 

familjar, prindër me fëmije të vegjël, ndërsa i pandehuri L.I, është tashmë punon në Gjermani, 

është mbajtës i familjes, ndër ta edhe një vëlla me probleme mendore, për të cilin ka paraqitur 

dokumentacionin shëndetësor. Përveç kësaj, kanë treguar sjellje shumë korrekte në gjykatë në 

raport me gjykatën dhe palët. Të pandehurit V.P dhe L.I, për herë të parë në këtë rast kanë rënë 

ndesh me ligjin, ndërsa ndaj tyre nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale (kjo vërtetohet 

nga verifikimi në regjistrat gjyqësor). Si rrethanë tjetër lehtësues është vlerësuar se, të pandehurit 

në kohën kur kanë kryer këtë vepër penale kanë qenë të moshë shumë të re. Fakti se, ka kaluar 

një kohë e gjatë nga koha e kryerjes se veprës penale afërsisht nimbëdhjetë vjet, të pandehurit 

pas kësaj kohë kanë treguar sjellje të mira, më nuk kanë ra ndesh me ligjin, nuk kanë kryer 

ndonjë vepër penale, përkundrazi të pandehurit i janë kthyer jetës normale, secili nga ta ka filluar 

të punojë, njëri në Kosovë ndërsa tjetri në Gjermani, i pandehuri Visar, është martuar është baba 

i dy fëmijëve.  

 

Të gjitha këto rrethana i ka vlerësuar gjykata e mbi këto arsye ka aplikuar zbutjen e dënimit ne 

ketë rast sipas nenit 75 dhe 76 te KPK-së. Gjykata, vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj 

të pandehurve, në raport me shkallën e përgjegjësisë, rrezikshmërinë e veprës penale, kohën e 

kryerjës së veprës penale, moshën e të pandehurve dhe rrethanat tjera që kemi cekur me lartë 

është adekuat dhe ne jemi plotësisht të bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit në raport me të 

pandehurit por edhe në raport me personat tjerë, që të përmbahen nga sjelljet qe e cenojnë rendin 

dhe ligjin. 

 

Llogaritja  e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak në dënimin e shqiptuar:  

Gjykata duke pasur parasysh nenin 73 të Kodit Penal të Kosovës, meqë kjo dispozitë përcakton 

se masat-paraburgimi dhe çdo kufizim i lirisë (arresti shtëpiak) duhet të llogaritet në dënimin e 

shqiptuar. Gjykata mbi këtë bazë ka ua ka llogaritur të pandehurve V.P dhe L.I, kohën e kaluar 

nën masën e paraburgimit dhe masën e arrestit shtëpiak në dënimin e shqiptuar. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Pale a dëmtuara udhëzohen në kontest civil për realizmin e kërkesë pasuror-juridike.  
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Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, e ka detyruar të pandehurit që të paguajë shpenzimet e procedurës penale deri në 

lartësinë e shpenzimeve të shkaktuara si dhe paushallin gjyqësor. Ky vendim mbështetet në nenin 

450, 453 dhe 456 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, pasi që të njëjtit janë gjetur dhe 

shpallur fajtor për veprën penale që janë akuzuar.  

 

Nga ajo që u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.118/2008, të dt.12.06.2019 

 

 Procesmbajtësja:                    

 Hasnije Muhaxheri                                                              Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 

                                                         Avni Mehmeti   

 

 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 
 

 

 


