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NË EMËR TË POPULLIT 

 P.nr.5/2010 

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

e Gjykatës në Mitrovicë-Veri), kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtaret e trupit gjykues-

gjyqtaret: Branka Semenov dhe Liljana Stevanovic, procesmbajtësja Edita Kelmendi, në çështjen 

penale kundër të pandehurve; M.H dhe B.M, për shkak të veprës penale: Rastet e rënda të 

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

së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Mitrovicë, tash Prokuroria Themelore në 

Mitrovicë, PP.nr.263/09, e datës 09.09.2009, e cila vepër penale është  ri-kualifikuar nga 

prokuroria në veprën penale: Grabitja nga neni 255 paragrafi .3 lidhur me paragrafin .1 sipas 

Kodit Penal të Kosovës më tej [KPK]. Në këtë çështje penale janë mbajtur tri seanca të 

shqyrtimit gjyqësor, seancat kanë qenë të hapura për publikun, janë mbajtur në prezencën e 

palëve; prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë Njazi Rexha, të pandehurve; M.H dhe B.M, 

mbrojtësve av.Mahmut Halimi dhe av.Vehbi Beqiri, ndërsa kanë munguar e dëmtuara S.M. 

Shqyrtimi gjyqësor ka përfunduar më 20.11.2019, aktgjykimi është shpallur publikisht më 20 

dhjetor  2019, ndërsa më 24 dhjetor 2019, është përpiluar me shkrim ky: 

 

AKTGJYKIM 

Kundër të pandehurve: 

1. M.H, nga i atij H., e ëma N., e vajzërisë P., i lindur më dt...., në Vushtrri, me vendbanim në 

fsh....- Vushtrri, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, babai i dy fëmijëve, i pa 

punë, i gjendjes së varfër ekonomike, ka të përfunduar shkollën e mesme-infermier i 

përgjithshëm, për këtë rast ka qenë nën masën e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak, pastaj është 

mbrojtur në liri.  

 

2. B.M,  nga i ati V., e ëma R., e vajzërisë J., i lindur me dt.... në Vushtrri, jeton në fsh....-Vushtrri, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, babai i dy 

fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, për këtë rast ka qenë nën masën e 

paraburgimit dhe arrestit shtëpiak, pastaj është mbrojtur në liri, të njëjtit:  

 

SHPALLEN FAJTOR 

Sepse:  

Më dt.14.06.2009 rreth orës 23:45 minuta, në shtëpinë e të dëmtuarës S.M në fsh....-Komuna e 

Vushtrrisë, të njëjtit pas marrëveshjes paraprake dhe ndarjes së detyrave si grup i armatosur së 

bashku me të miturin A.I me qëllim që vetit t‟i sjellin përfitime pasurore të kundërligjshme, me 

përdorimin e forcës dhe kërcënim me armë, kanë arritur që të dëmtuarës  t‟ia marrin sendet e 

luajtshme në atë mënyrë që, i akuzuari P.M ka siguruar se në shtëpinë e të dëmtuarës nuk gjendet 

bashkëshorti i te dëmtuarës,  N.M dhe është siguruar se e dëmtuara posedon një sasi të madhe të 

stolive të arit, i ka njoftuar të akuzuarit M.H dhe B.M dhe të miturin A.I, të cilët të maskuar dhe 

të armatosur me armë imituese, së pari kanë trokitë në derë e shtëpisë, ku i mituri A.I është 

paraqitur sikur po kërkojnë  
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bashkëshortin e të dëmtuarës N.M, për të blerë një kompjuter dhe posa e dëmtuara S. ka hapur 

derën, të akuzuarit M.H dhe B.M e sulmojnë duke i‟a lidhur duar dhe gojën me shirit ngjitës, të 

njëjtin veprim e ndërmarrin edhe ndaj fëmijëve të saj, B., A. dhe A., pastaj nën kërcenim me 

armë  kanë kërkuar që e njëjta t‟ua jap arin dhe të hollat ku të dyshuarit B. e M. të dëmtuarën e 

dërgojnë në dhomën e fjetjes ku ishte ari, ndërsa i mituri A.I ka qëndruar duke i ruajtur fëmijët 

dhe pasi që marrin arin të njëjtit janë larguar nga dritarja e pasme e shtëpisë, ku kanë marrë arin 

në vlerë prej 2.000,00 euro, të cilin më vonë e kanë shitur në një argjendari “M. G.” në 

Mitrovicë, kurse e dëmtuara pas largimit të tyre ka arritur që ta largoj shiritin ngjitës nga duart 

dhe goja, edhe nga fëmijët dhe rastin e ka lajmëruar në polici.  

 

- Me këtë kanë kryer veprën penale: Grabitja nga neni 255 paragrafi .3 lidhur me paragrafin .1 të 

Kodit Penal të Kosovës, me tej i referohemi me shkurtesën [KPK]. 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 1,3,6,1114,15,31,32,33,35,36,38 dhe nenit 255 paragrafi .3 lidhur 

me paragrafin .1 të Kodit Penal të Kosovës, e lidhur me nenin 365, 366 të KPP-së, të pandehurve 

M.H dhe B.M, i „u; 

 

S H Q I P T ON 

 

 Të akuzuarit M.H: 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej  një (1) vjet burgim efektiv, i cili dënim do të  

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet edhe 

koha e kaluar nën masën e paraburgimit nga dt.24.06.2009 deri me dt.11.09.2009, si dhe koha e 

kaluar nën masën e arrestit shtëpiak nga dt.11.09.2009 e deri me dt.01.10.2009. 

 

   Të  akuzuarit  B.M: 

II. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej  një (1) vjet e gjashtë (6) muaj, i cili dënim do të  

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha e 

kaluar nën masën e paraburgimit nga dt.24.06.2009 deri me dt.11.09.2009, si dhe koha e kaluar 

nën masën arrestit shtëpiak nga dt.11.09.2009 deri me dt.09.10.2009. 

 

III. OBLIGOHEN të akuzuarit: M.H dhe B.M, të paguaj paushallin gjyqësor, secili të paguaj 

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

shumën prej 50 euro secili në emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha 

duhet të paguhen në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

IV. Të dëmtuarit lidhur me kërkesën pasurore juridike, udhëzohet në kontest të rregull civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Aktakuza: 

Prokuroria Publike e Qarkut në Mitrovicë, tani Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur 

aktakuzën, PP.nr.263/09, e datës 09.09.2009, kundër të pandehurve; M.H, B.M dhe P.M, për 

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

nenin 255 par.3 me par 1 të KPK-së. 
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Kjo akuzë është dorëzuar në gjykate më 09.09.2009. 

 

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, 

vepra e pretenduar penale ka ndodhur dhe është kryer në Vushtrri, dhe rrjedhimisht, bien brenda 

juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, sipas nenit 22, paragrafi 1, i KPP-së, 

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. 

 

Rrjedha e procedurës: 

Më 28 janar 2008, konfirmohet akuza ndaj të pandehurve M.H, B.M dhe P.M, për veprën penale; 

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

Grabitja nga  nenin 255 par.3 e lidhur me par 1 të KPK-së. 

 

Në seancën e shqyrtimit të konfirmimit të akuzës të pandehurit janë deklaruar mbi fajësinë. Të 

pandehurit B.M dhe P.M, kanë mohuar në tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohen, ndërsa i akuzuari M.H në tërësi ka pranuar fajësinë për veprën penale që akuzohej.  

 

Sipas aktvendimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P.nr.5/2010, dt.17.01.2019, është veçuar 

procedura penale ndaj të pandehurit P.M, pasi gjendet në arrati dhe nuk është arritur të sigurohet 

prezenca e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor. Kështu që, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar vetëm ndaj të 

pandehurve M.H dhe B.M. 

 

Gjykata gjen se, se i pandehuri M.H në lidhje me këtë rast ka qëndruar nën masën e paraburgimit 

nga dt.24.06.2009 deri me dt.11.09.2009, pastaj edhe nën masën e arrestit shtëpiak nga 

dt.11.09.2009 e deri më dt.01.10.2009, sipas vendimeve të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë. 

Ndërsa, i pandehuri B.M në lidhje me këtë rast ka qëndruar nën masën e paraburgimit nga 

dt.24.06.2009 deri me dt.11.09.2009, pastaj edhe nën masën e arrestit shtëpiak nga dt.11.09.2009 

deri me dt.09.10.2009, sipas vendimeve të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë.  

 

Ndërsa në kohën kur është zhvilluar gjykimi(shqyrtimi gjyqësor), dhe pas shpalljes së 

aktgjykimit të pandehurit janë mbrojtur në liri.  

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Në ketë çështje penale janë mbajtur tri seanca të shqyrtimit gjyqësor, 18.01.2019, 17.01.2019 

dhe 20.11.2019. Ndërkohë seancat e  shqyrtimit gjyqësor janë caktuar në disa seanca, mirëpo, 

kanë dështuar për mungesë të palëve, ku pjesë e kësaj lënde janë procesverbalet e shqyrtimit 

gjyqësor që janë shtyrë seancat dhe arsyet për ketë.  
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Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

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

gjyqësor.  

 

Gjuha e përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe. Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor është 

përkthyer në gjuhën serbe nga përkthyesi në këtë gjykatë, pasi që e dy anëtarët trupit gjykues nuk 

e flasin dhe nuk e kuptojnë mirë gjuhen shqipe. 

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

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

 

Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

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

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Njazi Rexha, të 

pandehurit M.H dhe B.M, mbrojtësit e tyre, av.Vehbi Beqiri dhe av.Mahmut Halimi. Ka 

munguar e dëmtuar përkundër që është bëre përpjekje të vazhdueshme për më siguruar 

prezencën e saj, megjithatë është konstatuar nga raportet zyrtare se ajo nuk jeton në Kosovë, 

jeton diku në perëndim, por që nuk dihet adresa e sakte e saj.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor të dt.17.01.2019, prokurori ka ndryshuar akuzën në raporte me cilësimin 

juridike të veprës penale, ashtu që nga vepra penale që ka qenë në aktakuzë v.p  Rastet e rënda të 

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

së, veprën penale e ka ri kualifikuar si vepër penale; Grabitja nga neni 255 paragrafi .3 lidhur me 

paragrafin .1 sipas Kodit Penal të Kosovës më tej [KPK]. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të dt.17.01.2019, të pandehurit janë deklaruar për fajësinë.  

 

I pandehuri  B.M, është deklaruar mbi fajësinë dhe ka mohuar fajësinë për veprën penale që 

akuzohet. 

 

I pandehuri M.H, ka pranuar në tërësi fajësinë lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet 

sipas akuzës e që në shqyrtimin gjyqësor është ndërruar kualifikimi ligjor i cilësimit juridik të 

saj.  
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Pala mbrojtëse dhe prokurori janë pajtuar dhe i kanë propozuar gjykatës që të pranohet pranimi i 

fajësisë i deklaruar nga i pandehuri M.H, duke vlerësuar se pranimi i fajësisë nga ana e tij është 

bërë në përputhje me ligjin dhe provat që përmbajnë kjo lëndë penale.    

 

Gjykata, pasi ka marr mendimin e palëve ka marr vendim që të pranoj pranimin e fajësisë që ka 

deklaruar i pandehuri M.H, për veprën penale që akuzohet. Pasi që është bindur se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore dhe faktike për një gjë të tillë, siç përcaktohen me nenin 248 

paragrafi 1 dhe  4 si dhe me nenit 326 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës [KPP].    

 

Gjykata, në këtë rast ka vepruar sipas nenit 326 paragrafi 5 të KPP-ës. Në këtë rast shqyrtimin 

gjyqësor dhe administrimin e provave e ka vazhduar vetëm në raporte me të pandehurin B.M, i 

cili nuk e ka pranuar fajësinë. Ndërsa, për të pandehurin M.H, Gjykata e ka shtyrë shqiptimin e 

dënimit, derisa është përfunduar shqyrtimi gjyqësor në tërësi edhe për të pandehurin Makiqi, i 

cili nuk e ka pranuar fajësinë. Përkundër kësaj, i pandehurit M.H, dhe mbrojtësi i tij kanë 

prezantuar gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe gjatë paraqitjes së fjalës përfundimtare nga palët.   

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në cilësi të provës janë administruar, provat e propozuar nga prokuroria e shtetit në PTH në 

Mitrovicë në aktakuzë.  

 

Më 17 janar 2019, në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarëve janë dëgjuar V.B dhe B.M. 

 

Më 18 janar 2019, në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarëve janë dëgjuar H.M dhe 

M.M. 

 

Gjykata, në seancën e shqyrtimit gjyqësor më 18 janar 2019, ka aprovuar propozimin e mbrojtjes 

që si dëshmitar të ftohet R.B, duke vlerësuar se dëshmia e tij ka rendësi për çështjen penale 

konkrete. 

 

Gjykata në këtë seancë gjithashtu ka marr vendim dhe ka refuzuar propozimi e av.Mahmut 

Halimi, ashtu që nuk e ka ftuar si dëshmitar zyrtarin policor F.P. Ky dëshmitar ishte propozuar 

vetëm për të vërtetuar se si ka rrjedhë informata e parë për këtë rast.  Gjykata ketë propozim e ka 

refuzuar, pasi ky dëshmitar nuk ka qenë dëshmitar okular, mbrojtja nuk ka dhënë ndonjë dëshmi 

që ky dëshmitar ka apo posedon njohuri lidhur me veprën penale që ka ndodhur  natën kritike 

dhe kryesit e saj.  

 

Sipas nenit 124 të [KPP] “Si dëshmitar thirret personi për të cilin besohet se mund të jep 

informata për veprën penale, për kryerësit dhe për rrethanat e rëndësishme për procedurën 

penale”. Në këtë rast propozuesi nuk e ka bindur gjykatën se ky dëshmitar posedon ndonjë 

njohuri, lidhur me veprën penale dhe kryesit e saj.  Ky dëshmitar në atë kohe ka punuar si person 

zyrtar –zyrtar policore dhe veprimet që i ka marr në këtë rast pasqyrohen në raporte policore dhe 

për rrethanat që është propozuar nuk kanë ndikim për të vërtetuar ndonjë fakti me rendësi. 

Gjykata rikujton se, është nën autoritetin e trupit gjykues të vlerësoj se cilat prova janë të 

rëndësishme për vërtetimin e drejtë të çështjes penale. Prandaj, trupi gjykues ka vlerësuar se kjo 
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provë apo dëshmi që është propozuar gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk kanë ndonjë rendësi për 

vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike.   

Më 20 nëntor 2019, gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbështetje të nenit 338 të KPP-së, me vendim 

të trupit gjykues dhe me pëlqimin e palëve është lexuar deklarata e dëshmitarit R.B, pasi që ka 

dështuar përpjekja për të siguruar prezenca e tij në shqyrtimin gjyqësor.  

 

Më 20 nëntor 2019, gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbështetje të nenit 338 të KPP-së, me vendim 

të trupit gjykues me pëlqimin e prokurorit, me kundërshtimin e mbrojtjes janë lexuar deklaratat e 

të dëmtuarës si dëshmitare S.M dhe dëshmitarit N.M, pasi ka dështuar përpjekja për ta siguruar 

prezencën e tyre në shqyrtimin gjyqësor, në anën tjetër është vërtetuar se të njëjtit që një kohë të 

gjatë nuk jetojnë në Kosovë.  

 

Administrimi i provave materiale; 

Më 20 nëntor 2019 në cilësi të provave materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar 

provat materiale, si vijon; 

- Raporti Identifikues i Forenzikut i dt.15.06.2009, nga Policia e Kosovës. 

- Raporti mbi shikimin e vendit të ngjarjes i dt15.06.2009, Policia e Kosovës –Stacioni Policor 

në Vushtrri. 

- Foto-dokumentacioni mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes në 20 fotografi, përpiluar nga Policia e 

Kosovës –Stacioni Policor në Vushtrri. 

- Lista e gjerave të sekuestruara dt.15.07.2009, nga Policia e Kosovës –Stacioni Policor në 

Vushtrri. 

- Raporti mbi ekzaminimin daktiloskopik nga Laboratori Qendror i Kriminalistikës, dt.04.08. 

2009. 

 

   Marrja në pyetje e të pandehurit: 

Më 20 nëntor 2019, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri B.M, është ftuar të praqes 

mbrojtjen e tij. Megjithatë, ai ka shfrytëzuar të drejtën ligjore që të mbrohet në heshtje dhe në 

këtë mënyrë nuk ka paraqitur mbrojtjen e tij. Gjykata i ka rikujtuar të pandehurit deklaraten-

mbrojtjen që ka dhënë me parë për këtë rast sipas nenit 123 paragrafi 5 te KPP-së. Palët kanë 

qenë të njohura me deklaratën e të pandehurit, kanë poseduar atë i „u ka dhënë mundësia të 

paraqesin vërejtjet e tyre. 

 

Fjala përfundimtare; 

Më 20 nëntor 2019, palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 20 nëntor 2019, në këtë çështje penale gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin 

gjyqësor.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 20 nëntor 2019, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin.  
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Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, 

me provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer 

veprën penale dhe me deklaratat e të dëmtuarës S.M e cila natën kritike ka qenë vetëm me 

fëmijët e saj në shtëpi, ndërsa në mënyrë të hollësishme ka përshkruar se si disa persona të 

maskuar e të armatosur kanë hyrë në shtëpinë e saj e kanë lidhur me shirit në gojë, këmbë dhe 

duar, pastaj nën detyrim, detyrohet të ua jap stolitë e arit në vlerë prej 2000 euro.  

 

Sipas prokurorit që ka përfaqësuar aktakuzën, kjo gjendje faktike vërtetohet edhe nga deklarata e 

të akuzuarit M.H, nga i cili rezulton se B.Mt i ka treguar P.M, që në shtëpinë e axhës së tij, ka 

një sasi shumë të madhe të arit dhe i ka treguar për faktin se agja i tij nuk ndodhet në shtëpi. Më 

tej prokurori në fjalën përfundimtare ka përshkruar veprimet e të pandehurve që kanë ndërmarrë 

natën kritike, formën se si janë maskuar të pandehurit, mjetet që kanë përdorë-armët, si dhe 

veprimet e tyre në raport me palën e dëmtuar. Prokurori ka shtuar se gjendja e fakteve vërtetohet 

edhe nga dëshmia e dëshmitarit V.B, nga ku rezulton se i njëjti ka blerë stoli ari, ka bërë 

identifikimin e personave nga të cilët ka blerë arin që rezulton të jetë i pandehuri B.M. Ndërsa 

nga raporti i Forenzikës dhe foto dokumentacioni i vendit të ngjarjes, vërtetohet se ngjarja ka 

ndodhur në fsh...., vërtetohet vendi ku ka qenë i fshehur ari, dhe vendi ku është gjetur një pjesë e 

arit që e kanë fshehur të pandehurit.  

 

Prokurori më tej në fjalën përfundimtare ka shtuar se fakti se është vjedhë ari në shtëpinë e të 

dëmtuarës, vërtetohet edhe në bazë të vërtetimit për kthimin e sendeve, që sipas këtij dokumenti 

vërtetohet se të dëmtuarës i janë kthyer një pjesë e arit, e cila është gjetur e fshehur dhe një pjesë 

e arit të cilën e ka kthyer argjendari. Sipas prokurorisë bazuar në këto prova, pa mëdyshje 

vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen, andaj i propozojmë 

gjykatës që të akuzuarit t‟i shpall fajtor për veprën penale për të cilën akuzohen dhe t‟i dënoj siç 

përcaktohet me ligj, duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese për matjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit.  

 

Mbrojtësi i të pandehuri M.H, av.Vehbi Beqiri në fjalën përfundimtare ka deklaruar: I akuzuari 

M.H e ka pranuar në tërsi veprën penale për të cilën akuzohet, propozon që trupi gjykues të 

merre parasysh rrethanat lehtësuese në rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit të cilat 

përcaktohet me nenin 74-76 të KPRK-së, dhe atë rrethanat që kanë ndikim në matjen e dënimit 

siç janë, se i pandehuri ka luajtur rol relativisht të vogël në kryerjen e kësaj vepre penale, nuk ka 

qenë person kyç te kjo vepre penale, ka qenë i moshës së re 18 vjet e dy muaj në kohen e 

kryerjes së veprës penale, ka bashkëpunuar plotësisht me institucionet për zbatimin e ligjit, ka 

pranuar fajin qysh ka fillimi i procedurës penale-me konfirmimin e aktakuzës, ka shpreh 

keqardhje palës së dëmtuar, ka kompensuar të dëmtuarin përmes kthimit të gjësendeve, dhe ka 

kompensuar edhe argjendarin sipas rregullave dhe traditave. Sipas mbrojtësit gjykata duhet të 

ketë parasysh edhe rrethanat tjera që janë me rëndësi për çështjen, se ka kaluar një periudhë 10 

vjet pas kryerjes së veprës penale dhe sjelljet e të pandehurit kanë qenë të mira dhe ai nuk ka 

asnjë rast tjetër të hapur që nga ajo kohë, të ketë parasysh se i njëjti është prind dhe familjar, 

baba i dy fëmijëve, i është kthyer jetës dhe punës, mbanë familjen e tij, familja e tij varet 

ekskluzivisht nga ai, se i njëjti jeton në një familje 9 anëtarëshe.  
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Mbrojtësi më tej në fjalën përfundimtare, i ka propozuar gjykatës që ndaj të pandehurit të 

shqiptohet ndonjë dënim alternativ dhe të merren parasysh dispozitat e zbutjes së dënimit sipas 

nenit 75 të KPRK-së.  

 

I akuzuari M.H në fjalën përfundimtare deklaron: E përkrahi në tersi fjalën përfundimtare që ka 

paraqitur avokati im, dhe ai nuk ka paraqitur fjalë përfundimtare. 

 

Mbrojtësi i të pandehuri B.M, av.Mahmut Halimi në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, prokurori nuk ka arritur në mënyrë bindëse ta paraqes para gjykatës 

standardin që përtej çdo dyshimi, se i akuzuari B.M ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

Sipas tij asnjë nga provat e administruara nuk vërtetojnë ndonjë fakti i cili do ta lidhte në çfarë 

do mënyrë të pandehurin në kryerjen e kësaj vepre penale. Sipas mbrojtësit, i pandehuri B. në 

mbrojtjen e tij në fillim të hetimeve ka shpjeguar në mënyrë të çartë njohurit të cilat i ka pasur 

lidhur me kryerësit e kësaj vepre penale dhe rrjedhat të cilat kanë ndodhur një ditë pas kryerjes 

së veprës. 

Mbrojtësi, më tej ka shtuar se akuzua e prokurorisë si provë të vetme kundër të pandehurit B., 

tenton ta fuqizoj deklaratën e të pandehurit M.H, dhënë në procedurën e hetimeve. Në anën tjetër 

kemi parasysh nenin 123 par.5 të KPP-së, që përcakton se nuk mund të shfrytëzohet si provë 

deklarata e të bashkëpandehurit si provë në një procedurë. Mbrojtësi më tej në fjalën 

përfundimtare ka shtuar se i pandehuri B. ka paraqitur një alibi që natën kritike nuk ka qenë 

bashkëkryerës në këtë vepër penale të cilën alibi në mënyrë konsistente e kanë vërtetuar 

dëshmitarët, H.M, B.M dhe R.B. Për më tepër sipas mbrojtësit, prokuroria nuk ka arritur të vë në 

pikëpyetje saktësisht e as besueshmëri e këtyre deklaratave të këtyre dëshmitarëve. I pandehuri 

B. nuk e ka mohuar faktin se ka pranuar që të shkoj me të pandehurin M.H për shitjen e arit, 

megjithatë i njëjti nuk ka pasur njohuri në atë moment se kjo sasi e arit ka qenë e vjedhur. Pasi 

është përhap lajmi pas disa ditësh, se ka ndodhur një vjedhje grabitqare në shtëpinë e N. dhe S. 

M., ai ka kontaktuar me vëllain e tij B.M që është zyrtar policor, e ka njoftuar për rrjedhat e 

kryerësve të mundshëm të kryerjes së kësaj vepre penale, pastaj si rezulton i këtij njoftimi policia 

ka arrestuar personat e dyshimtë.  

 

Mbrojtësi më tej ka propozuar që klienti i tij-i pandehuri, të lirohet në tersi nga akuza në 

mungesë të provave.  

 

I pandehuri B.M, në fjalën përfundimtare deklaron: E përkrahi në tersi fjalën përfundimtare që ka 

paraqitur avokati im, dhe ai nuk ka paraqitur fjalë përfundimtare.  

 

- Arsyet e vendimit për të pandehurin M.H. 

 

I pandehuri M.H, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur më 17 janar 2019, e ka pranuar në 

tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohej; Grabitja nga neni 255 paragrafi .3 lidhur 

me paragrafin .1 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

Gjykata, ka marrë mendimin e prokurorit të rastit Njazi Rexha, dhe mbrojtësit të pandehurit, 

av.Vehbi Beqiri, të cilët propozojnë gjykatës, që këtë pranim të fajësisë të deklaruar nga i 
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pandehuri ta pranoj gjykata si të bazuar pasi që i njëjti ka mbështetje edhe në provat dhe shkresat 

e kësaj lënde në cilësi të provave materiale. 

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri M.H, 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 pandehurin. Gjykata, gjen se pranimi i fajësisë nga ana e të 

pandehurit mbështetet në tërësi në provat që përmban dhe mbështetet kjo aktakuzë kundër të 

pandehurve. 

 

Bazuar në provat e propozuara në aktakuzë dhe nga pranimi i fajësisë i deklaruar nga ana e të 

pandehurit, përtej çdo dyshimi vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën penale; Grabitja nga 

neni 255 paragrafi .3 lidhur me paragrafin .1 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

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

pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi mbështete në faktet dhe 

provat që mbështetet akuza.  

 

Gjykata i kishte tërhequr vërejtjen të pandehurit se pas pranimit të fajësisë nuk mundet të 

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

është njoftuar se nëse e pranon 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. I pandehuri është deklaruar se ka kuptuar akuzën, pasojat e saj, pasojat e pranimit të 

fajësisë, se është konsultuar mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se mbrojtja ka qenë efektive gjatë 

gjithë procesit penal, është përfaqësuar nga një mbrojtës profesional që ka ushtruar të gjitha 

mjetet efektive ligjore.  

 

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.  

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë prej të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lartë, ka 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri M.H, është i përgjegjshëm dhe përgjegjës 

(fajtor) për veprën penale që akuzohet; Grabitja nga neni 255 paragrafi .3 lidhur me paragrafin .1 

të Kodit Penal të Kosovës. 

 

Pretendimet e prokurorisë në aktakuzë: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, i akuzon të pandehurit M.H, B.M që me dt.14.06.2009 rreth 

orës 23:45 minuta, në bashkëveprim edhe me të pandehurin P.M dhe me një person tjetër të 

mitur, të njëjtën ditë në fsh....-Komuna e Vushtrrisë, kanë grabitur të dëmtuarën S.M, në atë 

mënyrë që me përdorimin e forcës dhe kanosjes dhe përdorimin e armëve imituese, kanë arritur 

që të dëmtuarës të ia marrin një sasi të arit dhe gjësendeve tjera në vlerës rreth 2000 euro.  

 

I pandehuri M.H ka pranuar fajësinë sipas aktakuzës në këtë drejtim, nuk janë shqyrtuar provat 

në drejtim të vërtetimit të fakteve në raport me këtë të pandehur.  
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I pandehuri B.M, ka mohuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, me arsyetimin se 

nuk ka qenë i përfshirë në këtë rast dhe nuk ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

Mbrojtësit e të pandehurit B.M, av.Mahmut Halimi, i ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë 

në aktakuzë me arsyetimin se nuk ka prova të mjaftueshme që dëshmojnë përtej dyshimit të 

bazuar, se i akuzuari ka kryer këtë vepër penale. Sipas tij, prokuroria, aktakuzën e mbështet në 

dëshminë e bashkë të pandehurit M.H, që dëshmia e tij nuk mund të shërbej si provë, për shkak 

se ka qenë i bashkëpandehur në një procedurë dhe kjo sanksionohet sipas nenit 123 par.5 të KPP-

së. Për më tepër mbrojtësi thekson, se i pandehuri B. ka një alibi që konsiston në faktin se ai nuk 

ka marrë pjesë në këtë grabitje, të cilën alibi e mbështesin dëshmitë e dëshmitarëve, H.M, B.M 

dhe R.B.  

 

- Faktet të cilat nuk kanë qenë kontestuese: 

Nuk është kontestues faktin se më dt.14.06.2009, rreth orës 23:45 minuta, e dëmtuara S.M, ka 

qenë në shtëpi vetëm me fëmijët e saj të vegjël, ku jeton në fsh....-Komuna e Vushtrrisë. 

Bashkëshorti saj N.M atë natë ka qenë në punë në ndërrimin e natës. Derisa e dëmtuara ishte në 

shtëpi, tre persona, dy prej tyre me maska e të armatosur, kanë hyrë në shtëpinë e saj dhe nën 

kërcënimin e përdorimit të forcës me armë imituese, e kanë ndarë të dëmtuarën nga fëmijët e saj, 

i‟a ka lidhur duart, këmbët dhe gojën,  me shirit izolues, të njëjtën mënyrë kanë vepruar edhe me 

fëmijët e saj, pastaj nën detyrim dhe kërcenim kanë arritur t‟ ia marrin një sasi të arit dhe 

gjësendeve tjera me vlerë të përafërt rreth 2,000 Euro.  

 

Këto fakte nuk ishin kontestuar nga palët. Përveç kësaj, këto fakte vërtetohen edhe nga provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Dëshmitarja njëherë e dëmtuara S.M, në dëshminë e saj dhënë në polici e Kosovës me 

dt.15.06.2009, ka përshkruar se si ka ndodhur e gjithë ngjarja natën kritike. Në dëshminë e saj 

ajo ka theksuar se atë natë ishte në shtëpi vetëm me fëmijët e saj të vegjël, ndërsa bashkëshorti i 

saj ishte në punë në ndërrimin e natës. Më tej, ka shtuar se derisa ishte në shtëpi një person ka 

trokitur në derë dhe e ka kërkuar bashkëshortin e saj, pasi e ka hap derën në atë moment kanë 

hyrë  në shtëpi dy persona tjerë të maskuar dhe me armë në dorë, dhe nën kërcënimin me armë, 

ia kanë lidhur duart, gojën dhe këmbët me izolir, e kanë ndarë nga fëmijët e saj dhe e kanë 

vendosur në një dhomë tjetër. Gjithashtu edhe fëmijët i kanë lidhur me shiritin ilozues. E 

dëmtuara ka thënë se, këta persona e kanë detyruar që  t‟ iu tregoj se ku gjendet ari, gjithashtu e 

kanë detyruar edhe djalin e saj B.-B. se ku gjendet pjesa tjetër e arit, pastaj e kanë marrë gjithë 

sasinë e arit dhe janë larguar nga aty. Pastaj ajo dhe fëmijët e saj kanë arritur të lirohen-heqin 

shiritin izolues dhe për këtë përmes rrjetit të internet e ka njoftuar një të afërm të bashkëshortit të 

saj, i cili gjendej në atë kohë në Norvegji, sepse telefonin ia kishin grabitur atë natë. Për gjykatën 

dëshmia e dëshmitares për këto rrethana është plotësisht e besueshme, pasi që kjo dëshmi e saj 

përputhet me provat që janë siguruar në ketë rast, me raportin e këqyrjes se vendit te ngjarjes, 

foto dokumentacionin, me dëshminë e dëshmitarit N.M, me vërtetimin për sekuestrimin dhe 

kthimin e sendeve të dëmtuarës. Për më tepër, dëshmia e dëshmitares ka qenë e çartë, e 

kuptueshme se dëshmitarja ka qenë okulare dhe njëherë edhe e dëmtuar, se e ka pa dhe përjetuar 

drejtpërdrejtë ketë ngjarje. Në dëshminë e dëshmitares ne nuk kemi vërejtur ndonjë tendencë të 

caktuar, për ta ngarkuar apo shfajësuar ndokënd me dëshminë e saj.    
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Faktet e lart cekura, pjesërisht vërtetohen edhe nga dëshmia e dëshmitarit N. M , i cili ka pohuar 

faktin se natën kritike rreth orës 24:00, një familjar i tij me emrin S.C, të cilin e ka tezak (djalin e 

tezës), e ka njoftuar se në shtëpinë e tij kishte ndodhur një grabitje. Sipas dëshmitarit Selatin e 

kishe kuptuar këtë rrethanë, ngase bashkëshortja S. përmes internetit e kishte njoftuar atë për 

këtë ngjarje.  Dëshmitari më tutje, ka theksuar se menjëherë pas kësaj e kishe njoftuar policinë, 

ishte larguar nga vendi i punës dhe kur ishte kthyer në shtëpi kishte takuar policinë dhe 

prokurorin në shtëpinë e tij duke e shikuar vendin e ngjarjes, gjithashtu kishte takuar edhe disa 

familjar të tij. Sipas dëshmitarit, ai në detaje për këtë rast ishte njoftuar nga bashkëshortja e tij, e 

cila i kishte treguar në tersi ngjarjen si ka ndodhur. Për gjykatën dëshmia e këtij dëshmitari është 

e besueshme, megjithëse ky dëshmitar nuk ka qenë okular, por dëshmia e tij bazohet në 

informacionin që ka marr nga e dëmtuara-bashkëshortja e tij, si dhe dëshmia e tij përputhet me 

përshkrimin që ka bërë e dëmtuara lidhur me ngjarjen [grabitjen] që ka ndodhur me 

dt.14.06.2009. 

 

Faktet e lartcekura, pjesërisht vërtetohen edhe nga provat tjera fizike apo materiale; nga raporti i 

Forenzikës dt.15.06.2009, raporti mbi shqimin e vendit të ngjarje i hartuar nga Policia e 

Kosovës, dhe foto-dokumentacioni nga vend shqimi, nga ku vërtetohet se kjo ngjarje kishte 

ndodhur më dt.14.06.2009, në shtëpinë e të dëmtuarës në fsh.... komuna e Vushtrrisë, ku shihet 

dhe përshkruhen hapësirat e brendshme të shtëpisë, ku shihet se janë gjetur një pjesë e  

shiritave (ngjitësit), që janë përdorur për të lidhur të dëmtuarën dhe fëmijët e saj, në fotografi 

shihet e dëmtuara në pjesën e duarve që ka qenë e lidhur me shirit ngjitës.  

 

Këto prova dëshmojnë se në vendin e ngjarjes janë gjetur disa gjurmë dhe prova siç janë: shirita 

ngjitës, pranga të plastikës dhe gjësende tjera që tregojnë për ndodhjen e këtij rasti të grabitjes. 

 

Nuk ka qenë kontestues fakti se natën kritike nën përdorimin e forcës dhe kërcënimit me armë, 

personat/te pandehurit që kanë kryer grabitjen kanë arritur që të dëmtuarës t‟ia marrin një sasi të 

arit dhe gjësendeve me vlerë. Ky fakt nuk ka qenë kontestues në mes palëve.  

 

Përveç kësaj, faktet e lartcekura vërtetohen edhe me provat e administruara në shqyrtimin 

gjyqësor. Dëshmitarja njëherë e dëmtuara, në dëshminë e saj, ka pohuar faktin se natën kritike 

personat që kanë hyrë në shtëpinë e saj, kanë qenë të maskuar dhe me armë, dhe nën kërcënim 

dhe detyrim dhe më parë e kishin lidhur me izolir atë dhe fëmijët e saj, kanë arritur dhe i‟a kanë 

marrë një sasi të madhe të arit dhe gjësendeve tjera me vlerë. Pjesërisht këtë fakt e pohon edhe 

N. M, dëshmia ose informacioni i tij mbështetet në dëshminë e dëshmitares-dëmtuarës S.M, kjo 

mbështete edhe në vërtetimin mbi sekuestrimin e sendeve që pastaj e dëmtuara i ka identifikuar 

që ato sende janë të saj, dhe nga dëshmia e dëshmitarit V.B, në shqyrtimin gjyqësor, i cili pranon 

se më 15.06.2009, ka blere një sasi të arit nga një person që pastaj në bazë të fotove e ka 

identifikuar se ka qenë i pandehuri B.M. Këtë fakt e pohon edhe i pandehuri B., që pranon se më 

15.06.2009, ka shitur një sasi të arit në argjendarinë në Mitrovicë.   

 

Dëshmitari V.B në dëshminë e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka pranuar se është pronar në lokalin 

“M. G.”, Mitrovicë, pranon se më dt.15.06.2009 rreth orës 13-14, ka blerë ari nga një person që 

kishte shkuar në lokalin e tij, se ari të cilin e ka blerë nga ky person kanë qenë dy unaza të 
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femrave, një zinxhir fyti, një hallhalle dore dhe një qystek (zinxhir i trashë-ari), të gjitha në vlerë 

prej 850 euro. Ky dëshmitar ne shqyrtimin gjyqësor pranon se ne baze te fotografive e ka 

identifikuar personin nga i cili e ka blerë arin. Sipas tij, ky person është personi në foton me 

numër 3 të identifikimi, që në bazë të fotografisë rrjedhë që është i pandehuri B.M. 

 

 Në bazë të vërtetimit mbi sekuestrimin e sendeve, vërtetohet se policia e ka sekuestruar këtë sasi 

të arit, dhe një sasi të arit të cilit e kanë gjetur në fsh.Vërrnicë-kk Vushtrri, afër kanalit të Ibër- 

Lepencit, të fshehur në një mal, pastaj të njëjtën sasi të arit ia kanë kthyer të dëmtuarës S.M.  

 

Ky fakt vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitares- dëmtuarës S.M dhënë me dt.15.07.2009, e 

cila ka verifikuar dhe vërtetuar se sasia e arit e cila është konfiskuar nga policia, janë sendet e 

saj-ari, një pjesë i cili ishte grabitur natën kritike, kur ka ndodhur grabitja në shtëpinë e saj.  

 

- Faktet kontestuese;  

 

Kontestues ka qenë fakti se, i pandehuri B.M, a „ka qenë i implikuar te kjo vepër penale e 

grabitjes, siç akuzohet në akuzë. 

 

Prokuroria në akuzë pretendon se i pandehuri B.M, ka vepruar me bashkëpandehurit tjerë siç 

janë, M.H, P.M dhe një person i mitur, të njëjtit i akuzon se në bashkëkryerje kanë kryer veprën 

penale të grabitjes më dt.14.06.2009, në shtëpinë e të dëmtuarës S.M, në fshatin ... komuna e 

Vushtrrisë.  

 

I pandehuri mohon se ka kryer këtë vepër penale. Mbrojtësi i tij av.Mahmut Halimi, gjithashtu e 

kundërshton aktakuzën duke pretenduar se, nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar për tej 

çdo dyshimi se i akuzuari B.M, ka kryer këtë vepër penale apo se ka marr pjesë si bashkëkryerës 

në ketë grabitje.   

 

I pandehuri B.M, në mbrojtjen e tij në policinë e Kosovës, më dt.14.06.2009, mohon se ka marrë 

pjesë në kryerjen e veprës penale të grabitjes. Më tej, ka shtuar se natën kritike deri në ora 01:00 

pasmesnatës, ka qenë duke punuar në lokalin e tij “Biliardo dhe Soni playstation”. Sipas tij, në 

këtë lokal atë natë kanë qenë edhe personat M., H., M.M dhe R.B. Ndërsa në momentin kur e ka 

mbyllë lokalin në ora 01:00, pasmesnatës aty kanë qenë prezent vetëm M.M dhe R.B, ku pasi e 

ka mbyll lokalin, kanë shkuar secili në shtëpitë e tyre.   

 

Dëshmitarët M.M dhe H.M, në dëshmitë e tyre të cilat i kanë dhënë në prokurori dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, si dhe dëshmitari R.B, dëshmia e të cilit është lexua në shqyrtim gjyqësor, 

kanë deklaruar se natën kritike kanë qenë në lokalin e lojërave “Soni playstation” fsh-..., ku ka 

qenë edhe i pandehuri B.M, sipas dëshmitarëve ata në lokal kanë shkuar rreth orës 20:00-21:00, 

ndërsa kanë qëndruar deri pasmesnatës. Dëshmitarët kanë pohuar se i pandehuri B.M, gjatë 

gjithë kohës ka qëndruar në lokal, derisa e kanë mbyllur lokalin dhe pastaj janë larguar që të 

gjithë se bashku nga aty për në shtëpitë e tyre.  
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Gjykata, ka vërejtur se në dëshmitë e këtyre tre dëshmitarëve, ka disa mospërputhje që pastaj 

këto rrethana dëshmitë e tyre i bëjnë jo të besueshme për gjykatën. 

 

Dëshmitari H.M, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka thënë se ka shkuar në lokalin e B.Mt, në ora 20:00, 

ndërsa ka qëndruar deri në orën 00:30, dëshmia e këtij dëshmitari është në kundërshtim me 

mbrojtjen që ka paraqitur i pandehuri B.M, dhe me dëshmitë e dëshmitarëve të cilët kanë thënë 

se lokalin e ka mbyllur pasmesnate rreth orës 01:00.   

 

Dëshmitari M.M, në dëshminë e tij në shqyrtimin gjyqësor, ka thënë se ka shkuar në lokalin e të 

pandehurit B.M, në ora 20:00, aty ka qenë edhe R.B, H. dhe B.M, ndërsa që të gjithë janë larguar 

nga lokali pas orës 00:00, kur edhe B. e ka mbyllur lokalin. Kjo dëshmi e tij, bie ndesh me 

dëshminë e tij që ka dhënë në prokurori me dt.22.07.2009, ku ai për këtë rrethanë ka deklaruar 

“se natën kritike së bashku me B. e kanë mbyllë biliardon në orën 01:00, pasmesnatës, ai ka 

thëne se përveç tij, kanë qenë prezent edhe B.i, H.M dhe R.B, që nënkupton se në dëshminë e tij 

ka mospërputhje sa i përket kohës kur është mbyllur lokali. Në njërën dëshmi thotë se lokali 

është mbyllur në ora 01:00, ndërsa në dëshminë tjetër thotë se B.i e ka mbyllur lokalin në orën 

00:00, kjo diferencë është shumë e madhe sepse nuk flitet për disa minuat por për një orë 

diferencë. Dëshmia e tij, bie ndesh edhe me dëshmitë tjera të dëshmitarëve, siç është dëshmia e 

dëshmitarit H.M, i cili ka thënë se B.i atë natë e ka mbyllur lokalin në ora 00:30, ndërsa ne 

dëshminë tjetër rreth orës 01:00 pasmesnatës.  

 

I pandehuri B.M, në mbrojtjen e tij që ka dhënë në policinë e Kosovës, kur është pyetur, pyetja: 

“kur e keni mbyllë lokalin?”, ai është përgjigjur; “rreth orës 01:00”. Pyetja; “Kush ka qenë 

prezent me ty në atë moment, i pandehuri është përgjigjur: “M.M dhe R.B”. Kjo mbrojtje e tij 

nuk përputhet me dëshmitë e dëshmitarëve, ku tre dëshmitarët e lartcekur M., H.M dhe R.B, 

kanë thënë se momentin kur e ka mbyllë lokalin B., kanë qenë prezent që të gjithë këta persona, 

si vijon: H.M, M.M, R.B dhe i pandehuri B.M.  

 

Sipas vlerësimit të gjykatës dëshmitë e dëshmitarëve dhe mbrojtja e të pandehurit, nuk përputhen 

në mes veti, pikërisht për kohën kur është mbyllë lokali dhe se kush ka qenë prezent në 

momentin kur i pandehuri e ka mbyllë lokalin atë natë.  

 

Në anën tjetër, duhet kemi parasysh faktin se dëshmitarët H., M.M dhe R.B si dhe i pandehuri B., 

që të gjithë janë nga i njëjti fshat, fsh...., njiheshin qysh më herët mes vete dhe kanë raporte të 

mira për shkak të afërsisë. Për më tepër, këta dëshmitar, nuk kanë qenë dëshmitar okular, të 

njëjtin nuk kanë dhënë dëshmi në polici menjëherë pas ngjarjes, por dëshmitë e tyre i kanë dhënë 

vetëm në prokurori, pasi ka kaluar një kohë nga momenti kur ka ndodhur ngjarja-grabitja, 

dëshmitë e tyre i kanë dhënë me dt.23.07.2009, pothuajse dyzet ditë pasi ka ndodhë grabitja. 

Gjykata ka pasur parasysh faktin se këta dëshmitar kanë dëshmuar vetëm për një rrethanë, se ku 

ka qenë i pandehuri B.M natën kritike. Kjo rrethanë nuk është dëshmuar me saktësi plotë nga ana 

e dëshmitarëve, sepse janë vërejtur mospërputhje mes dëshmive të tyre dhe mbrojtjes që ka 

dhënë i pandehurit, lidhur me kohën kur i pandehuri e ka hap dhe mbyllur lokalin. Për të 

dëshmuar me saktësinë alibin e të pandehurit, është e nevojshme që provat të tregojnë me saktësi 

absolute faktet që shtrohen për tu provuar. Në rastin konkret gjykata ka vërejtur se dëshmitarët 
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nuk kanë dëshmuar me saktësi faktet me rëndësi, se kush ka qenë në lokal, se kush e ka qenë me 

të pandehurin në momentin kur e ka mbyllë lokalin, sa ka qenë ora e saktë kur ai e ka mbyllë 

lokalin. Përderisa i pandehuri thotë se momentin kur e ka mbyllë lokalin ka qenë ora 01:00, 

ndërsa një dëshmitar dëshmon se lokalin e ka mbyllë diku në ora 00:00, dëshmitari tjetër thotë në 

ora 00:30 minuta, ndërsa dëshmitari tjetër në ora 01:00.  

 

Në anën tjetër, i pandehuri në mbrojtjen e tij thotë se në momentin kur e ka mbyllë lokalin ka 

qenë prezent vetëm M.M dhe R.B. Ndërsa dëshmitari H.M në dëshminë e tij ka thënë se në 

momentin kur i pandehuri (B.i) e ka mbyllur  lokalin ka qenë ora 00:30, dhe se ka qenë edhe ai 

prezent në momentin kur i pandehuri e ka mbyllë lokalin, kur një gjë të tillë e pohojnë edhe dy 

dëshmitarët tjerë, M.M dhe R.B.  

 

Nga mbrojtja e të pandehurit që ka dhënë në polici, ndër të tjera ka deklaruar “po më kujtohet se 

në lokal ka qenë M.M me të cilin kam luajtur biliardo, dhe R.B, kurse në soni kanë qenë tre 

persona tjetër, njëri nga ta ka qenë H.M”. Ndërsa për te njëjtën rrethanë dëshmitarët Muhamet, 

H.M dhe R.B, në dëshmitë e tyre në prokurori, kan thënë se prezent kanë qenë vetëm këta pra, 

[Muhamet, H.M dhe R.B] si dhe i pandehuri B.M, por në asnjë moment nuk kanë thënë se ka 

pasur persona tjetër në lokal atë natë, pra, edhe këtu kemi një mospërputhje shumë të madhe në 

mes mbrojtjes së të pandehurit dhe dëshmive të dëshmitarëve.  

 

I pandehuri B.M, në mbrojtjen e tij ka thënë se në lokale ata natë ka qenë edhe M.M, ndërsa 

dëshmitarët për asnjë çast nuk e kanë pohuar një gjë të tillë, edhe kjo bie ndeshë në mes 

dëshmive të dëshmitareve dhe mbrojtjes së të pandehurit.  

 

Të gjitha këto rrethana na bëjnë të besojmë se dëshmitë e dëshmitarëve dhe mbrojtja e të 

pandehurit për këtë rrethanë- për alibinë që ka paraqitur i pandehuri, nuk janë të besueshme për 

gjykatën.  Për këto arsye, alibi e të pandehurit se natën kritike ka qenë në lokal dhe nuk është 

larguar asnjëherë nga ora 20:00 deri pasmesnatës në orën; 01:00, nuk mund të vërtetohet me 

saktësi siç nuk mund të vërtetohet se i pandehuri ka qenë gjatë gjithë kohës në lokal, alibi i tillë 

s‟është i besueshme për trupin gjykues.  

 

I pandehuri B.M, në mbrojtjen e tij, ka pranuar se më dt.15.06.2009 (një ditë pas ngjarjes), së 

bashku me M.Hn, dhe sipas kërkesës së tij, ka shkuar në Mitrovicë, për t‟i shitur disa stoli ari, 

pranon se e ka shitur një pjesë të arit, gjegjësisht një zinxhir në shumë prej 450 euro. Gjithashtu 

pranon se atë ditë me të kanë qenë M.H, dhe një person tjetër me emrin A.I. 

 

Dëshmitari V.B, gjatë shqyrtimit gjyqësor, pohon faktin se më dt.15.06.2009 rreth orës 13-14, në 

lokalin e tij “M. G.”, janë paraqitur dy persona, kur njëri ka dal përjashta, dhe tjera ka hyrë në 

lokal, i cili ia ka afruar për shitje një sasi të arit në shumë prej 450 euro te cilën edhe e kishte 

blerë dëshmitari thotë se e ka blerë këtë sasi të arit. Më tej dëshmitari ka thënë se pas 15 

minutash pasi e kishte blerë arin, në lokal ishte kthyer i njëjti person i cili i‟a kishte ofruar edhe 

një qystek të arit (zinxhir i trash i arit). Nga dëshmia e këtij dëshmitari vërtetohet se personi i cili 

e kishte shitur nuk kishte prezantuar letërnjoftimi dhe të dhënat mbi identitetin e tij, ndërsa si 

arsye për shitjen e arit ka thëne se e ka nënën të sëmura dhe i duhen paratë. Dëshmitari e ka 

identifikuar këtë person përmes fotografive, që gjatë shqyrtimit gjyqësor dëshmitari ka thënë se 
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ka identifikuar personin ne foton nr.3, e që në bazë të fotografive ky person është i pandehuri 

B.M.  

 

Nga vërtetimi mbi sekuestrimin e sendeve, vërtetohet se një pjesë e sendeve që natën kritike i 

janë grabitur të dëmtuarës, janë gjetur të fshehura në fsh. Vërrnicë-Komuna e Vushtrrisë, afër 

kanalit të Ibër Lepencit. E dëmtuara e ka identifikuar se kjo sasi e arit dhe gjësendeve tjera i 

përkasin asaj, të cilat natën kritike janë grabitur.  

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij, ka thënë se nuk e ka ditur se ka qenë i vjedhur ari të cilin e ka 

shitur më 15 qershor 2009, në argjendari në Mitrovicë, se nuk ka marr pjesë në grabitje, veç në 

shitjen e një pjesë të arit që sipas tij, s‟kishte njohuri se si ishte siguruar.    

 

Për gjykatën, mbrojtja e të pandehurit për këto rrethanë nuk është e besueshme, për këto arsye që 

do t‟i paraqesim në vijim; 

 

Së pari, bazuar në dëshminë e dëshmitarit V.B, rezulton se i pandehuri B. e ka shitur një pjesë të 

arit te argjendari, këtë nuk e mohon as i pandehuri. Ky dëshmitar ka dëshmuar se personi (i 

pandehuri) që ka shituar arin e ka fshehur identitetin, pra, para argjendarit nuk i ka treguar për të 

dhënat e tij, personale, nuk ia ka ofruar letërnjoftimin e tij, edhe pse një gjë të tillë i‟a kishte 

kërkuar argjendari. Shtrohet pyetje, cila ka qenë arsyeja që i pandehuri e ka fshehur identitetin e 

tij, dhe nuk ka dashur të zbuloj identitetin para argjendarit. Cila ishte arsye që e shtyu të 

pandehurin që të bënte një veprim të tillë, nëse s‟kishte njohuri për ngjarjen që kishte ndodhur 

më dt.14.06.2009, siç pretendon i pandehuri.  

 

Së dyti, i pandehuri mohon se ka marrë pjesë në grabitje dhe mohon se ka marr pjesë me të 

pandehurin M.H, dhe të pandehurin P.M, sipas aktakuzës. Gjykata, nuk i besoi një mbrojtje të 

tillë pasi që i pandehuri ka qenë personi kyç për shitjen e një sasi të arit, që ishte grabitur në 

shtëpinë e të dëmtuarës S.M. Dëshmitari V.B, ka thënë se vetëm një person ia ka shitur arin 

(sipas fotos e ka identifikuar të pandehurin B.). Sikur i pandehuri të mos ishte pjesë e këtij grupit 

që ka marr pjesë në grabitje, atëherë cila është arsye që i pandehuri të nesërmen ishte takuar me 

gjithë këta persona, me të akuzuarin M.H - i cili e ka pranuar fajësinë për këtë vepër penale të 

grabitjes, me të akuzuarin tjetër për këtë rast P.M, dhe të miturin A.In, këto fakte i ka pohuar vet 

i pandehuri.  

 

Për më tepër, cila rrethanë apo arsye e arsyeton të pandehuri për rolin që kishte në shitjen e arit të 

grabitur, dhe për çfarë arsye e ka fshehur identitetin e tij, para argjendarit atë ditë, pse vetëm ai u 

paraqit dhe insistoj ta shiste arin, pse e fshehu identitetin, pse paraqiti fakte të paqena para 

argjendarit me rastin e shitjes se arit, që sipas dëshmitarit B., i kishte thënë “se e ka nënën e 

sëmur dhe po e shet arin”. 

 

Për më tepër, vet i pandehuri pohon faktin se me dt.15.06.2009, është takuar me të pandehurin 

M.H, P.M dhe me një personin me emrin A.I. Për gjykatën nuk mund të jetë i besueshëm fakti se 

i pandehuri ka qenë vetëm për të shitur sasinë e arit, pasi që edhe dy dëshmitarët kanë ngritur 

çështjen e përfshirjes së të pandehurit në këtë rast. Dëshmitari H.M, në dëshminë e tij, ka thënë 

se P. (P.M), të nesërmen i ka thënë “se mbrëmë kanë hyrë në shtëpinë e mixhës së tij, disa hajna 
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dhe e kanë grabitë, se po dyshon se ka qenë edhe B.i aty”. Ndërsa edhe vetë i pandehuri e ka 

pohuar faktin se, Petriti i kishte thënë një gjë të tillë. Edhe dëshmitari N. M, në dëshminë e tij ka 

thënë se djali i tij  B., i cili atë natë ka qenë në shtëpi kur është grabitur shtëpia e tij, i ka thënë “ 

babë një person i madhe me maskë që ka folur jam i sigurt se ka qenë B.M, sepse zërin e tij e 

njoh nga biliardo”.  

 

Për gjykatën dëshmia e dëshmitarit H.M dhe N. M, për këto rrethanën në asnjë mënyrë nuk janë 

marr si dëshmi vendimtare, por që vlerësohen të besueshme në kontekst me provat tjera, por që 

janë vlerësuar në raporte edhe me dëshmitë tjera, mbrojtjen e të pandehurit, me dëshminë e 

dëshmitares –të dëmtuarës, që ka thënën se atë natë kanë qenë tre persona në grabitje, dëshminë 

e dëshmitarit V.B, që ka identifikuar personin apo të pandehurin me rastin e shitjes së arit, 

vërtetimit për sekuestrimin e arit dhe kthimin e arit të dëmtuarës. Ku gjitha këto prova së bashku 

qojnë në një përfundim të vetëm.   

 

Gjykata ka vlerësuar edhe dëshminë e dëshmitarit B.M, që ka dhënën në prokurori dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Sipas vlerësimit të gjykatës dëshmia e tij, nuk ka ndonjë rendësi të madhe 

për çështjen penale. Për me tepër, ai nuk ka qenë dëshmitar okular, nuk ka thënë se ka poseduar 

informata të drejtpërdrejt për rastin, por informatat që i posedonte për burim kishin vëllain e tij, 

të pandehurin B.M. Dy çështje që gjykata i ka shqyrtuar për dëshmi e këtij dëshmitari. Në 

dëshminë e tij, ka thënën se për rastin ka dëgjuar në polici të nesërmen rreth orës 16-00, sepse 

punon në polici, ndërsa në mbrëmje të po asaj dite, kishte biseduar me vëllain e tij, B.M, që gjatë 

bisedës ky i fundit i kishte thanë se është i sigurt që këtë grabitje e ka kryer P.M. Sipas tij, ketë 

njoftim pastaj e ka paraqitur në polici te mbikëqyrësit e tij. Kjo pjesë e dëshmisë së tij deri diku 

është e besueshme, por jo në tërësi sepse kjo dëshmi ka një mospërputhje me mbrojtjen e të 

pandehurit i cili për këtë rrethane ka thënë se “i kam treguar vëllait tim B.M, se kam qenë te N. 

M, se kam biseduar për rastin që ka ndodhur, gjithashtu i tregova se të dyshuarit e kryerjes se 

kësaj vepër janë M.H, P.M, dhe A.I”. Gjithashtu dëshmitari B.M, ka pranuar që ka qenë me disa 

familjar të tij, pas rastit në shtëpinë e të dëmtuarit N., por sipas tij, nuk kanë biseduar për rastin. 

Dëshmia e tij për ketë rrethanë nuk është e besueshme, pasi bie ndesh me dëshminë e dëshmitarit 

N. M, dhënë në prokurori që për këtë rrethanë ka deklaruar “pas burgosjes së të dyshuarve në 

shtëpinë time kanë ardhur babai i M., familjarët e A. dhe B. (B.M) me agjallarët e tij, dhe kanë 

kërkuar falje dhe shprehur keqardhje për çka ka ndodhur”, dëshmia e dëshmitarit N., është me e 

besueshme për ketë rast, pasi që provat dëshmojnë se të pandehurit ishin arrestuar për ketë rast, 

dhe dëshmitari B., e pohon faktin se pas rastit ka shkuar në shtëpinë e N.M.  

 

Gjykata rithekson se, këto dy dëshmi për këto rrethana e forcojnë bindjen se mbrojtja e të 

pandehurit B.M, për rrethanat kryesore nuk është e besueshme. Sikur të mos ishte i përfshirë i 

pandehuri në ketë grabitje, shtrohen pyetjet, si arriti ta dinte menjëherë të nesërmen i pandehuri 

B., se kryerësit e kësaj vepre janë M.H, P.M, dhe A.I? Cila është arsyeja që vëllai i të pandehurit 

B., Beqiri me agallarët, për rastin t‟i kërkojnë falje dhe shprehshin keqardhje familjes M? Pse i 

pandehuri nuk i kishte treguar vëllai të tij, që ka shitur një pjesë të arit që ishte grabitur në 

shtëpinë e të pandehurit.  Pyetje këto qe gjykata i „u ka dhënë përgjigje në ketë aktgjykim.  
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Gjykata nuk i besoi dëshmisë se dëshmitarit B.M, lidhur me ketë rrethanë, kur ai thotë se ka 

kontribuar në zbardhjen e këtij rasti. Kjo nuk qëndron dhe nuk është e mbështetshme në gjendjen 

e fakteve.  

 

Dëshmitari pranon se një ditë pas ngjarjes, në orët e mbrëmjes kishte biseduar me vëllain e tij, 

B.in, i cili i kishte thënë për personin apo personat e dyshuar për këtë grabitje, gjithashtu i kishte 

treguar se ka qenë në shtëpinë e N. M.. Sipas dëshmitarit B., të nesërm i kishte njoftuar policinë 

për këtë informata, që i bie më dt.16.06.2009.  Por nga shkresat e lendes rrjedh se më 

dt.15.06.2009, ishin shpërndarë informatat për personat e dyshuar, ku si person i dyshuar ishte 

përmendur edhe B.M. Këtë e pohon vet i pandehuri, që ia kishte thëne P.M, një gjë të tillë, 

gjithashtu edhe dëshmitari H.M, qe ia kishte thënë P.M. Pikërisht se i ishte përmendur emri i 

pandehurit B., ai kishte shkuar në shtëpinë e të dëmtuarit Mustaf për të biseduar për ketë gjë. Pra, 

më dt.15.06.2009, te i dëmtuari kishin shkuar informatat se kush mund të jenë personat e 

dyshuar.   

 

Ndërsa, sipas aktakuzës grabitjen e kanë kryer tre persona, dy persona të maskuar dhe një person 

tjetër i cili ka qenë pa maskë i cili para grabitjes e kishte kërkuar pronarin e shtëpisë-N.M. I 

pandehuri M.H, ka pranuar fajësinë për veprën penale të grabitjes natën kritike, në raport me 

personin tjetër prokuroria e ka identifikuar se ka qenë një i mitur me emrin A.I, dhe gjitha provat 

tjera na dërgojnë në një përfundim se personi i tretë në këtë grabitje, i cili e ka përdorë maskën, 

ka qenë i pandehuri B.M.  

 

- Gjykata si përfundim gjen se; 

Të gjitha provat indirekte qojnë në një përfundim të vetëm se i pandehuri B.M, më 

dt.14.06.2009, rreth orës 23:45 minuta, së bashku edhe me të pandehurit tjerë si në akuzë, kanë  

kryer veprën penale të grabitjes në shtëpinë e të dëmtuarës S.M, në fsh....ë-Komuna e Vushtrrisë. 

 

Në veprimet e të pandehurit përmbushën elementet e veprës penale; Grabitja nga neni 255 

paragrafi .3 lidhur me paragrafin .1 sipas Kodit Penal të Kosovës. Nga provat e deponuara janë 

vërtetuar këto rrethana; se ka vepruar si anëtar i grupit, me maskë dhe armë (lodër), se nën 

kërcënim dhe kanosjes për përdorimin e forcës dhe me qëllim të përfitimit material i‟a ka 

marr/grabitur/ të dëmtuarës një sasi të arit dhe gjësendeve me vlerë të përafërt prej 2000€, që një 

pjesë të arit e kanë shitur më dt.15.06.2009, në Mitrovicë, në argjendarin “M. G.”. 

 

Gjykata rithekson se, nga provat dhe arsyet që ka dhënë mbi bazën e tyre nuk e përjashtojnë të 

pandehurin nga kjo grabitje, përkundrazi tregojnë se ai kishte rolin kyç, sepse grabitja ndodhi për 

të përfituar materialisht në mënyrë të kundërligjshme, ndërsa këtë përfitim (ari) e posedonte 

zotnonte i pandehuri B., sepse ai e shiti në argjendari të nesërmen, parat i „u paguan atij nga 

argjendari.   

 

Andaj, Gjykata ka vërtetuar përtej çdo dyshimi se i pandehuri B.M, ka kryer veprën penale 

Grabitja nga neni 255 paragrafi .3 lidhur me paragrafin .1 sipas Kodit Penal të Kosovës, për të 

cilën vepër penale e gjeti fajtor dhe e dënoi sipas ligjit, siç përcaktohet në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  
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Gjykata nga arsyet qe ka dhënë si me larte i ka refuzuar të pabazuara, të pa mbështetshme gjitha 

pretendimet e të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, ku pretendojnë se i pandehuri nuk ka qenë i 

përfshirë në këtë rast. Lidhur me gjitha pretendimet e tyre gjykata ka dhënë arsye si me lartë në 

ketë aktgjykim.  

 

Matja e llojit dhe lartësisë se dënimit:  

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për M.H dhe B.M, ka vlerësuar 

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

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

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

të pandehurit në këtë vepër penale, faktin se kanë vepruar si grup i organizuar i armatosur dhe të 

maskuar, 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 përdorur edhe kërcënimet me arme ndaj të dëmtuarës (edhe pse arma ishte) 

lodër e duke ngjallur frikë dhe pasiguri te e dëmtuara dhe fëmijët e saj të vegjël, faktin se kishin 

lidhur të dëmtuarën dhe fëmijët me izolir gjatë kohës së grabitjes.  Ndërsa, si rrethana lehtësuese 

për të pandehurit, gjykata e ka marr në konsideratë faktin se, të pandehurit janë familjar, prindër 

me fëmije të vegjël, janë mbajtës të familjes. Përveç kësaj, kanë treguar sjellje shumë korrekte në 

gjykatë në raport me gjykatën dhe palët. Të pandehurit për herë të parë në këtë rast kanë rënë 

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

nga akuza dhe deklarimi i prokurorisë). Si rrethanë tjetër lehtësues është vlerësuar se, të 

pandehurit në kohën kur kanë kryer këtë vepër penale kanë qenë të moshë shumë të re, vetëm sa 

kanë hyrë në moshën madhore. Fakti se, ka kaluar një kohë e gjatë nga koha e kryerjes se veprës 

penale afërsisht 10 dhjete 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 është martuar dhe kanë krijuar familjen e tyre, kanë kryer 

shkollimin mesëm. Përveç kësaj, vlera e dëmit të shkaktuar nga të pandehurit nuk ka qenë aq e 

madhe, si dhe gatishmërinë që kanë shprehur të pandehurit për të kompensuar dëmin e shkaktuar 

palës së dëmtuar. Ndërsa për të pandehurin M.H, është vlerësuar edhe fakti se ka pranuar fajësinë 

nga fillimi i procedurës penale, ka kontribuar në zbardhjen e rastit, ka shprehur keqardhje dhe 

pendim të thelë. Të gjitha këto rrethana i ka vlerësuar gjykata e mbi këto arsye ka aplikuar 

zbutjen e dënimit në 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, 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 ua ka llogaritur të pandehurve kohën e kaluar nën masën e 

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

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Pale a dëmtuar udhëzohet ne kontest civil për realizmin e kërkesë pasuror-juridike, pasi nuk janë 

deponuar provat të mjaftueshme për lartësinë e dëmit, marr parasysh që një pjesë e sendeve i 

janë kthyer të dëmtuarës. Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykim 

                                    GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.5/2010, të dt.24.12.2019 

Procesmbajtësja:                   Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                           Avni Mehmeti   

 

 

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

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

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate, ankesa duhet të jetë me shkrim dhe të dorëzohet në 

administratën e kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


