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Numri i lëndës: 2019:127391 

Datë: 06.03.2023 

Numri i dokumentit:     04047820 

 

P.nr.378/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Besart Prishtina, në çështjen penale kundër të pandehurve F.K. nga 

fshati G.-Komuna e P. H. M. nga fshati Ll.-Komuna e P. B. M. nga fshati Ll.-Komuna e P. I. K. 

nga fshati M.-Komuna e P. dhe A. M. nga fshati Ll.-Komuna e P. për shkak të veprës penale 

Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPK-së si dhe veprës 

penale Mbajtje në pronësi, kontrollë, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par.2 të KPK-së, në bashkim real me veprën penale si në pikën I., të dispozitivit sa i përket 

të pandehurit I. K. sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut, tani Prokuroria Themelore 

në Mitrovicë, PP.nr.101/2011 të datës 11.01.2012, në shqyrtimin gjyqësorë të mbajtur me datë 

07.02.2023, në praninë e Prokurorit të shtetit Zef Prendrecaj, të pandehurve F. K. H. M. B. M. I. 

K. A. M. si dhe mbrojtësi i autorizuar i të pandehurit të dytë H. M. av.Naser Azemi dhe i dëmtuari 

S. P. pas shpalljes së aktgjykimit me datë 07.02.2023, përpiloi më datë 06.03.2023 këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

NDAJ TË PANDEHURVE:  

 

1. F. K. nga i ati A. e ëma E. e vajzërisë Q. i lindur me datë ..., në fshatin G. komuna e P. ku edhe 

tani jeton, me numër personal ..., punon herë pas here si axustator, ka të kryer shkollën fillore, i 

martuar, prind i katër fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike,  më parë i gjykuar me aktgjykimin 

P.nr.2012, P.nr.1274/2012, P.nr.139/2020 si dhe P.nr.416/2018, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

2. H. M. nga i ati U. e ëma Xh, e vajzërisë P.  i lindur me datë ..., në fshatin Ll. komuna e P. ku 

edhe tani jeton, me numër personal ..., punon në ndërtimtari si murator, ka të kryer shkollën 

fillore, i martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, më parë i dënuar – dënimet e shlyera nga 

evidenca penale, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

Në bazë të nenit 363 paragrafi 1 pika 1.3 të Kodit të Procedurës Penale (KPPK), 

 

R E F U Z O H E T    A K U Z A 

SEPSE:  



 Numri i lëndës: 2019:127391 
 Datë: 06.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04047820 
 

2 (11)  

   
2
0
1
9
:1
2
7
3
9
2

 

 

I. Më datë 05.08.2011, rreth orës 08:30 minuta, në fshatin V.  komuna e V. në vendin e quajtur 

“O.”, me qëllim që vetit ti sjellin përfitim pasuror të kundërligjshëm duke vepruar si grup, derisa 

me vete i pandehuri I. K. mbante armë zjarri me qëllim sulmi, kanë marrë pasurinë e luajtshme 

të dëmtuarit S. P. në atë mënyrë që me datë 02.08.2011, të pandehurit F. K. I. K. e A. M. kanë 

shkuar me automjet “K.”, me targa të regjistrimit ..., pronë e I. K. në fshatin V. dhe kanë vërejtur 

bagëtinë duke kullotur në livadhe, mirëpo pasi që janë diktuar nga S. P. në shpejtësi janë larguar 

nga vendi i ngjarjes, ndërsa me datë 05.08.2011, të pandehurit F. K. H. M. A. M. B. M. e I. K. 

sipas marrëveshjes janë takuar në Podujevë, tek rruga për K. dhe me automjetin e markës “A, 

pronë e B.M. kanë shkuar në fshatin V. ku të gjithë kanë zbritur nga automjeti përveç B. M. që 

ka mbetur në automjet dhe kanë vazhduar rrugën këmbë deri te livadhet në afërsi të shtëpisë se 

S. P. ku ishin duke kullotur pesë lopë dhe dy mzet, i rrethojnë lopët, i zënë e i lidhin e iu grahin 

përpara në drejtim të P. ndërkohë kur i dëmtuari vëren se mungojnë lopët ka filluar të kërkoj 

nëpër rrugë malore dhe me të mbërritur në fshatin M. vrenë gjurmët e lopëve, dikton të 

pandehurit dhe dëgjon britmat e lopëve, me telefon lajmëron policinë e në mes fshatrave S. dhe 

P. të pandehurit F.K. dhe H. M. me dy lopë dhe një mzat ndalohen nga disa fshatar ndërsa të 

pandehurit I. K. dhe A.M. kanë ikur me tri lopë dhe një mzat, të cilëve ju kanë vënë pas patrulla 

e policisë së V. dhe Podujevës dhe në dalje të fshatit P. janë takuar nga ana e policisë, me ç’rast 

i pandehuri I. K. ka refuzuar urdhrat e policisë që të ndalet dhe shtënë me pistoletë në drejtim të 

policit S. M. 

 

- Me këtë në bashkëkryerje kishin për të kryer veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 

253 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPK-së. 

 

NDAJ TË PANDEHURIT:  

 

I.K.nga i ati B., e ëma Sh. e vajzërisë Kuleta, i lindur me datë ..., në fshatin M. komuna e P. 

ndërsa tani me vendbanim në Prishtinë, rruga “L. e P.”, pa nr., me numër personal ..., i pa punë-

invalid, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, prind i katër fëmijëve, i gjendjes së dobët 

ekonomike,  më parë i dënuar – dënimet e shlyera nga evidenca penale, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

Në bazë të nenit 363 paragrafi 1 pika1.1 të Kodit të Procedurës Penale (KPPK), 

 

R E F U Z O H E T    A K U Z A 

 

SEPSE:  

 

II. Në ditën, kohën dhe vendin e përshkruar si në pikën 1 të dispozitivit pa leje valide për 

mbajtjen e autorizuar të armëve ka poseduar pistoletën e tipit “T..”, me numër dhe kalibër tani 

të panjohur. 
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- Me këtë kishte për të kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK-së, në bashkim real me 

pikën I të dispozitivit të aktakuzës. 

NDAJ TË PANDEHURVE: 

 

1. B. M., nga i ati Sh. e ëma M. e vajzërisë Kuleta, i lindur me datë ... në fshatin Ll. komuna e P. 

ku edhe tani jeton, me numër personal ... punon si bujk, ka të kryer pesë klasë të shkollës fillore, 

i martuar, i gjendjes së dobët ekonomike,  më parë i gjykuar me aktgjykimin P.nr.15/2021, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

2. A. M. nga i ati Sh. e ëma M. e vajzërisë K. i lindur me datë ... në fshatin Ll., komuna e P. ku 

edhe tani jeton, me numër personal ..., punon si punëtor krahu, ka të kryer shkollën fillore, i 

martuar, prind i pesë fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike,  më parë i gjykuar me aktgjykimin 

P.nr.170/2021, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

3. I. K. nga i ati B. e ëma Sh. e vajzërisë K. i lindur me datë ..., në fshatin M. komuna e P. ndërsa 

tani me vendbanim në P. rruga “L. e P.”, pa nr., me numër personal ... i pa punë-invalid, ka të 

kryer shkollën fillore, i martuar, prind i katër fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike,  më parë 

i dënuar – dënimet e shlyera nga evidenca penale, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në mbështetje të nenit 364 par. 1 nën par. 1.3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (tutje: KPP). 

 

LIROHEN NGA AKUZA 

SEPSE:  

 

III. Më datë 05.08.2011, rreth orës 08:30 minuta, në fshatin V. komuna e V. në vendin e quajtur 

“O.”, me qëllim që vetit ti sjellin përfitim pasuror të kundërligjshëm duke vepruar si grup, derisa 

me vete i pandehuri Izet Krasniqi mbante armë zjarri me qëllim sulmi, kanë marrë pasurinë e 

luajtshme të dëmtuarit S. P. në atë mënyrë që me datë 02.08.2011, të pandehurit F. K. I. K. e A. 

M. kanë shkuar me automjet “K.”, me targa të regjistrimit ..., pronë e I. K. në fshatin V. dhe kanë 

vërejtur bagëtinë duke kullotur në livadhe, mirëpo pasi që janë diktuar nga S. P. në shpejtësi janë 

larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa me datë 05.08.2011, të pandehurit F. K. H. M. A. M. B. M. 

e I. K. sipas marrëveshjes janë takuar në P. tek rruga për K. dhe me automjetin e markës “A.”, 

pronë e B. M. kanë shkuar në fshatin V. ku të gjithë kanë zbritur nga automjeti përveç B. M. që 

ka mbetur në automjet dhe kanë vazhduar rrugën këmbë deri te livadhet në afërsi të shtëpisë se 

S. P. ku ishin duke kullotur pesë lopë dhe dy mzet, i rrethojnë lopët, i zënë e i lidhin e iu grahin 

përpara në drejtim të P. ndërkohë kur i dëmtuari vëren se mungojnë lopët ka filluar të kërkoj 

nëpër rrugë malore dhe me të mbërritur në fshatin M. vëren gjurmët e lopëve, dikton të 

pandehurit dhe dëgjon britmat e lopëve, me telefon lajmëron policinë e në mes fshatrave S. dhe 

P. të pandehurit F. K. dhe H. M. me dy lopë dhe një mzat ndalohen nga disa fshatar ndërsa të 

pandehurit I. K. dhe A. M. kanë ikur me tri lopë dhe një mzat, të cilëve ju kanë vënë pas patrulla 

e policisë së V. dhe P. dhe në dalje të fshatit P. janë takuar nga ana e policisë, me ç’rast i 
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pandehuri I. K. ka refuzuar urdhrat e policisë që të ndalet dhe shtënë me pistoletë në drejtim të 

policit S. M. 

 

- Me këtë në bashkëkryerje kishin për të kryer veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 

253 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPK-së. 

Pala e dëmtuar ka hequr dorë nga realizimi i kërkesës pasurore- juridike, në kontest civil. 

 

Shpenzimet e procedurës gjyqësore bien në barrë të kësaj gjykate. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë 

PP.nr.101/2011 të datës 11.01.2012, me të cilin ka akuzuar të pandehurit Fadil Kodraliu nga 

fshati G.-Komuna e P. H. M.nga fshati Ll.-Komuna e P. B. M. nga fshati Ll.-Komuna e P. I.K. 

nga fshati M.-Komuna e P. dhe A. M. nga fshati Ll.-Komuna e P. për shkak të veprës penale 

Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.3 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 23 të KPK-së si dhe veprës 

penale Mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 

328 par.2 të KPK-së, në bashkim real me veprën penale si në pikën I., të dispozitivit sa i përket 

të pandehurit Izet Krasniqi. 

 

Gjykata, lidhur me këtë çështje penale ka caktuar dhe mbajtur seancat e shqyrtimit gjyqësor me 

datë 20.01.2022, 14.03.2022, 26.04.2022, 30.06.2022, 26.08.2022, 03.11.2022, 20.12.2022, 

02.02.2023, 03.02.2023 si dhe 07.02.2023, në të cilat seanca ka prezantuar prokurori i shtetit, të 

pandehurit, i dëmtuari si dhe dëshmitarët S. M.-Zyrtar policor i Policisë së Kosovës në Stacionin 

policor në P. dhe S. H.-Zyrtar për të drejtat e fëmijëve në Komunën e P. 

 

Prokurori i shtetit, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 14.03.2022, ka hequr 

dorë nga ndjekja penale kundër të pandehurit I. K. sa i përket veprës penale të përshkruar si në 

dispozitivin II., të aktakuzës pasi që në bazë të Ligjit nr. 04/L-209 për Amnisti, përkatësisht nenit 

3 par.1 pika 1.2., nënpika 1.2.5, kjo vepër penale është amnistuar. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të mbajtur me datë 14.03.2022, i pandehuri F. K. ka deklaruar 

se e pranon fajësinë, është penduar për veprën penale, i premton gjykatës se nuk do ta përsërisë 

veprën penale dhe ka mbi 10 vite që nuk e ka përsëritur, njëherit i ka kërkuar falje të dëmtuarit 

dhe është i gatshëm të përgjigjet për çdo kompensim të kërkuar. Po ashtu edhe i pandehuri H. 

M. ka deklaruar se e pranon fajësinë, është penduar për veprën penale, i ka premtuar gjykatës që 

nuk do ta përsërisë veprën penale, njëherit i ka kërkuar falje të dëmtuarit dhe është i gatshëm të 

përgjigjet për çdo kompensim të kërkuar. 

 

Palët në procedurë, pajtohen me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit F. K. dhe H.M. dhe 

meqenëse të pandehurit tjerë nuk e kanë pranuar fajësinë, gjykata ka vazhduar me administrimin 

e provave në shqyrtim gjyqësor sepse në rastin konkret është e cilësuar si grup dhe gjykata ka 
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vlerësuar se pranimi i fajësisë të bëhet varësisht nga rezultati i administrimit të provave, duke 

marrë për bazë se në rastin konkret nuk janë përmbushur kushtet ligjore për pranim të fajësisë 

për arsye se vepra penale për të cilin dy të pandehurit e kanë pranuar fajësinë ka qenë e paraparë 

me nenin 253 parë 3 të KPK-së. 

 

Pas fjalës përfundimtare, të palëve të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor me datë 

07.02.2023, gjykata me aktvendim ka refuzuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve F. K. 

dhe H.M. të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor me datë 14.03.2022, pasi që gjykata bindet 

se nuk janë vërtetuar faktet nga paragrafi 1 përkatësisht pika 1.3, pasi që pranimi i fajësisë nga 

ana e dy të pandehurve nuk mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe në materialet 

e prezantuara nga palët, gjatë trajtimit të kësaj çështje penale 

 

Pretendimet e palëve 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor, të pandehurit 

F. K. dhe H. M. në fillim të shqyrtimit gjyqësor kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të 

cilat akuzohen. Tutje ka shtuar se dëshmitari S. M. me dt.03.02.2023, në mënyrë të çartë ka 

përshkruar rastin konkret nga e cila dëshmi vërtetohet se të pandehurit fillimisht janë takuar me 

dt.05.08.2011 dhe dy ditë më parë kishin shikuar terrenin, kishin planifikuar vjedhjen dhe kishin 

vjedhur lopët e të dëmtuarit. Në vijim ka theksuar se deklarata e të akuzuarit F. K. e dhënë në 

polici dhe prokurori sqaron se I. K. A. M. B. M. H. M. ishin takuar në Podujevë, tek rruga për 

në fshatin K. dhe pasi që ishin marrë vesh dy ditë më parë për të shkuar me i vjedh lopët në 

fshain V. me automjetin A. të cilin e kishte drejtuar B.M. kishin shkuar në këtë fshat, me të 

përfunduar asfaltin e fshatit B. kishin zbritur të gjithë nga automjeti përveç B. M. dhe kishin 

vazhduar këmbë deri në fshatin V. saktësisht në vendin që e kishin vëzhguar dy ditë më parë së 

bashku me I. K dhe Af M. Më pas me të vërejtur lopët e të dëmtuarit të gjithë i kishin rrethuar, 

ju kishin grah në drejtim të Podujevës deri në mes të fshatrave S. dhe P. ku aty janë takuar me 

disa persona të cilët ju kanë thënë se lopët janë të tyre dhe i kanë ndaluar. H. së bashku me dy 

lopë dhe një mëzat ndërsa I. K. dhe A. M. kishin ikur duke marrë me vete tri lopë dhe një mëzat, 

të pandehurit e parë të përmendur ishin ndaluar në atë vend nga banorët derisa kishte arritur 

policia. Nga deklarata e të pandehurit F. po ashtu është vërtetuar se në ditën kur kanë shkuar për 

të vëzhguar të akuzuarit terrenin së bashku me kombibus, ka qenë edhe I. Tutje ka shtuar se të 

pandehurit gjatë shqyrtimit gjyqësor për të mos u ballafaquar nga ana e prokurorit të shtetit, më 

konkretisht për të mos ofruar informacione të cilat do të zbulonin veprimet e tyre, kanë vendosur 

të shfrytëzojnë të drejtën e tyre ligjore për tu mbrojtur në heshtje, por sipas nenit 125 të KPPK-

së, secili i pandehur e ka obligim që të flet të vërtetën dhe ti kontribuoj vendosjes së drejtësisë. 

Prokurori i shtetit ka kërkuar nga gjykata që heshtjen ose mos deklarimin e të akuzuarve ta marrë 

si fakt më shumë për ti ikur drejtësisë, mos ti përgjigjen rrethanave të rastit për të shpëtuar nga 

dënimi i mundshëm ngase deklarata e të dëmtuarit, deklaratat e dëshmitarëve dhe provat 

materiale të bashkangjitura në aktakuzë, në mënyrë të pakontestueshme vërtetojnë se të njëjtit 

në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të Vjedhjes së Rëndë, kurse Izet Krasniqi ka kryer 

edhe veprën tjetër Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim, apo shfrytëzim të paautorizuar të 

armëve nga neni 328 par.2 të KPPK-së. Gjykatës i ka propozuar që për të pandehurit F. K. dhe 

H. M. të marrë parasysh rrethana lehtësuese gjatë matjes së dënimit ngase të njëjtit kanë pranuar 
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veprën penale, janë penduar për veprën e kryer, i kanë kërkuar falje të dëmtuarit dhe i kanë 

kompenzuar dëmin nga shuma me të cilën i dëmtuari është pajtuar që ti kompensohet dëmi në 

vlerë prej 1500 euro, prej tyre H.i’a ka kompensuar në tërësi dëmin në vlerë prej 1000 euro, 

ndërsa i pandehuri F. i’a ka kompensuar dëmin në vlerë prej 200 euro, ndërsa tjerat nuk i ka 

kompensuar për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, por i ka premtuar se do t’ia kompensoi. 

Prokurori i shtetit si rrethanë rënduese i ka propozuar gjykatës që ndaj të gjithë të pandehurve të 

marrë parasysh faktin se të njëjtit me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete ose dikë 

tjetër, i kanë vjedhur të dëmtuarit bagëtitë në vlerë fillestare prej 10.000 euro, të cilat pas 

angazhimit të policisë janë kthyer. Duke marrë parasysh vlerën e kafshëve të vjedhura, 

respektivisht dëmin e shkaktuar të dëmtuarit, qartazi tregohet se të njëjtit me veprimet e tyre i 

kanë sjellë dëm të dëmtuarit, por kanë krijuar pasiguri në komunitet gjë që i propozon gjykatës 

të merret si rrethanë rënduese dhe të pandehurit e cekur në aktakuzë të shpallen fajtor dhe të 

dënohen sipas ligjit.   

 

I dëmtuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën e prokurorit të 

shtetit ndërsa sa i përket dëmit, përkatësisht pjesës së mbetur nuk do të inicioj kontest civil por 

do të kërkoj që të kompensohet nga F. K. 

 

I pandehuri i parë F. K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë thënieve 

të dhëna në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 14.03.2022 me rastin e pranimit të fajësisë. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit të dytë H. M. av. Naser Azemi në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë thënieve të dhëna në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 14.03.2022, 

me rastin e pranimit të fajësisë dhe njëherit e informon gjykatën se të dëmtuarit i është 

kompensuar dëmi në tërësi nga i pandehuri H M.me çka ekziston edhe marrëveshja. 

 

I pandehuri i dytë H. M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë thënieve 

të dhëna në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 14.03.2022, me rastin e pranimit të fajësisë si 

dhe e mbështet deklarimin e mbrojtësit. 

 

I pandehuri i tretë B. M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e ndjen veten të pafajshëm. 

 

I pandehuri i katërt I. K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e ndjen veten të pafajshëm. 

 

I pandehuri i pestë A. M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e ndjen veten të pafajshëm. 

 

Provat e administruara 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor janë shqyrtuar edhe provat materiale si në procesverbalin e datës 

03.02.2023 si: Raporti i oficerit i datës 05.08.2011; Raporti i policëve i datës 06.08.2011; 

Procesverbalet mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit R.P. të dhënë me datë 05.08.2011 si dhe 

06.08.2011; Procesverbali mbi marrjen në pyetje të dyshuarit F. K. i datës 06.08.2011; 

Procesverbali mbi marrjen në pyetje të dyshuarit H.M. i datës 06.08.2011; Raporti i shpejt i 

policisë i datës 05.08.2011; Procesverbali mbi marrjen në pyetje të dyshuarit A. M. i datës 
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12.08.2011; Procesverbali mbi marrjen në pyetje të pandehurit I. K. në prokurori me datë 

20.12.2011 si dhe procesverbali i datës 27.12.2011 i dhënë në prokurori; Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje të pandehurit F. K. i dhënë në prokurori me datë 22.09.2011; Procesverbali 

mbi marrjen në pyetje të pandehurit H.M. dhënë në prokurori me datë 22.09.2011; Procesverbal 

mbi marrjen në pyetje të pandehurit B. M. në prokurori me datën 20.12.2011; Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje të dëshmitarit S.M. dhënë në prokurori me datë 27.10.2011; Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje të pandehurit H. M. dhënë në prokurori me datë 22.09.2011. 

 

Në cilësinë e dëshmitarit, të propozuar nga prokuroria e shtetit është pyetur dëshmitari R.P. i cili 

ndër të tjera ka deklaruar se me datë 05.08.2011, rreth orës 08:30, në fshatin V.jemi informuar 

nga i dëmtuari S. përmes telefonit se dikush i ka marrë lopët dhe me pas dëshmitari ka lajmëruar 

Stacionin Policor në V. Ka theksuar se me të dëmtuarin janë kushërinj dhe kanë biseduar se 

dikush në mal i ka drejtuar lopët me qëllim të vjedhjes dhe më pas kanë kuptuar se të njëjtit janë 

edhe në përcjellje të policisë. Ka shtuar se policinë e ka njoftuar përmes telefonit. Veç të tjerash 

ka deklaruar se të pandehurit nuk i njeh por në fshat është folur në lidhje me këtë vjedhje sepse 

ka qenë rast i rëndë, i janë marrë gjithë bagëtia. 

 

Në cilësinë e dëshmitarit, të propozuar nga prokuroria e shtetit është pyetur dëshmitari S. M.-

Zyrtar policor i Policisë së Kosovës, në Stacionin Policor në Podujevë, i cili ndër të tjera ka 

deklaruar se me datë 05.08.2011, ka punuar në Njësinë e Hetimeve në Stacionin Policor në 

Podujevë dhe sa i kujtohet në fshatin V. ka ndodhur një vjedhje e bagëtive, diku 7 ose 8 krerë. 

Me të marrë informatën së bashku me 7 ose 8 kolegë janë takuar në lokalin “A.” dhe në shpejtësi 

kanë diskutuar për rastin dhe janë pajtuar për veprimet që do të ndërmarrin, ku të njëjtit i është 

besuar udhëheqja e ekipit. Tutje ka shtuar se janë ndarë në dy ekipe, njëri ekip nga Rajoni i 

Podujevës që kufizohet me V. dhe tjetra ekip në rajonin e Sh. së B. Dëshmitari ka qenë me dy 

policë Sh. S. dhe Sh. P. të cilët kanë shkuar në fshatin K., janë takuar me kolegët kufitar dhe u’a 

kanë kërkuar automjetin për shkak të terrenit, kanë shkuar tek lagjja e potokëve dhe aty kanë 

takuar disa persona tjerë, përpos të pandehurit F.K. i cili është i pranishëm në seancë dhe një 

person tjetër që nuk i kujtohet. Familjarët dhe shokët e të dëmtuarit e kanë njoftuar se këta dy 

persona i kanë marrë lopët dhe të njëjtit i kanë ndaluar, për ti dërguar lopët tutje. Kur kanë arritur 

në V.të përkrahur edhe nga Stacioni Policor në V. e ka thirrë një person për të cilin nuk i kujtohet 

emri dhe ka thënë se lopët janë në S. ku së bashku me policët e Podujevës, F. K. togerin Ibrahim 

M. dhe nuk është i sigurtë që ka qenë edhe Sh. dhe me dy policë të Vushtrrisë kanë shkuar në 

fshatin . diku 5-6 kilometra pa arritur në fshatin S. janë thirrë nga baza e Podujevës dhe janë 

njoftuar se lopët dhe personat e dyshimtë kanë arritur në fshatin M. Policët tjerë janë kthyer në 

fshatin M. ndërsa dëshmitari ka zbritur nga automjeti dhe ka vazhduar në drejtim të fshatit S. në 

këmbë, ka takuar një qytetar i cili i ka thënë se është duke shkuar në P. se dajëve u’a kanë vjedhur 

lopët. Kur kanë arritur në fshatin S. dëshmitari ka takuar të pandehurit por siç ka theksuar nuk i 

mban mend. Tutje ka shtuar se kanë hasur në rezistencë ku njëri nga të pandehurit ka pasur një 

revole TT, të cilin e ka pa duke e vendosur dorën në brez, por revolen nuk e ka pa, më vonë nuk 

kanë shkuar 30 sekonda, i njëjti ka gjuajtur me revole, është fshehur pas një druri dhe atëherë e 

ka pa revolen TT, përkundër që të njëjtin e ka paralajmëruar që janë policia i njëjti ka gjuajtur 

një here e pas tij ka gjuajtur dëshmitari tri herë. Në fund ka deklaruar se dyshon që me armë ka 

gjuajtur I. K. dhe këtë e ka kuptuar kur është kthyer në Stacionin Policor. Ka shtuar se pasi që 
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ka zhvilluar hetimet ka dëgjuar se vjedhjen e bagëtive e ka kryer F.K. dhe një person me 

mbiemrin M. sa i përket të pandehurit Izet Krasniqi ka dhënë deklaratë për të njëjtin rast i ndarë 

në grupin tjetër në Gjykatën Themelore në Prishtinë dhe vazhdon procedura penal sa i përket 

përdorimit të armës sipas aktakuzës PP.nr.637-2-2011 të datës 03.11.2011 të Prokurorisë Publike 

të Qarkut në Prishtinë. Po ashtu në seancën e datës 03.02.2023, në cilësinë e dëshmitarët është 

rimarr në pyetje S. M. cili në pyetjen e Prokurori të Shtetit se aktakuza PP.nr.637-2/2011 e datës 

03.11.2011 e ngritur Prokuroria e Qarkut në Prishtinë dhe aktakuza PP.nr.101/2011 e datës 

11.01.2012 a kanë të bëjnë me rastin e njëjtë apo janë raste të ndryshme, dëshmitari ka deklaruar 

se me rastin për gjuajtje ndaj policit është marr Prishtina ndërsa për rastin në V. S.P. në Vushtrri. 

 

Në cilësinë e dëshmitarit, të propozuar nga prokurori i shtetit është pyetur dëshmitari S.H.-Zyrtar 

për të drejtat e fëmijëve në Komunën e Podujevës ka deklaruar se të dëmtuarin S. P. e ka djalë 

të dajës dhe ditën kritike ka shkuar në fshatin P. që ti gjej lopët e djalit të dajës pasi ka kuptuar 

se i janë vjedhur lopët. Tutje ka theksuar se duke shkuar për në fshatin P. papritmas e ka ndalur 

polici S. M.i cili ka zbritur nga vetura dhe e ka pyetur se a mund të shkoj me të në P. rrugës i ka 

thënë se kujdes se ata mund të jenë të armatosur. Me të arritur në vendin e ngjarjes, afër shtëpisë 

së K. T. ka njohur lopët e dajës 3 apo 4 nuk i kujtohet saktë dhe më pas S. nuk e ka lejuar që të 

ofrohet ku mbas 10 minutash ka dëgjuar të shtëna me armë. Nuk e ka pa se Kush ka gjuajtur, 

nuk ka parë askënd me armë, por siç thekson e shtëna ka ardhur nga personat që i kanë marrë 

lopët. Po ashtu në pyetjen e prokurorit se ndonjëri nga të akuzuarit në sallë a ka qenë prezent në 

ditën kur është shtënë me armë, dëshmitari përgjigjet se nuk i ka pa as këta e as dikend tjetër. 

Veç të tjerash ka deklaruar se nuk ka pasur kontakt as fizik e as përmes telefonit me të akuzuarit 

prezent në sallë, po ashtu thekson se nuk ka dëgjuar prej ndonjë personi, se kush kanë qenë 

personat që kanë vjedhur lopët, nuk ka dëgjuar se a ka gjuajtur me armë S. M. S. M.e njeh që 

nga shkolla e mesme dhe me të nuk ka biseduar ndonjëherë pas rastit që ka ndodhur. 

 

Të gjithë të pandehurit në këtë rast penal kanë zgjedhur që të mbrohen në heshtje.  

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet, rikualifikimi dhe vlerësimi i provave dhe shpenzimet e 

procedurës 

 

- Është fakt jokontestues se të dëmtuarit S. P. në fshatin e tij V. i janë vjedhur pesë lopë 

dhe dy mëzet. 

- Fakt kontestues është nëse të pandehurit kanë kryer veprën penale ashtu siç ngarkohen 

nga Prokuroria e Shtetit 

Gjykata, lidhur me veprën penale për të cilën akuzohen të pandehurit thekson, se për t’u 

konsideruar se është kryer vepra penale duhet që të plotësohen elementet e asaj vepre penale 

konkretisht që të vërtetohet përtej dyshimtit të bazuar mirë se të akuzuarit kanë ndërmarrë 

veprimet inkriminuese të veprës penale për të cilën akuzohen 

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Publike e Qarkut PP.nr.101/2011, të datës 

11.01.2012, të pandehurit akuzohen se kanë kryer veprën penale Vjedhje e rëndë nga neni 253 

par.3 lidhur me nenin 1 dhe 23 të KPK-së. Sipas këtij kualifikimi rezulton se të pandehurit kanë 
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kryer vjedhjen si anëtar grupi derisa gjatë kryerjes së vjedhjes me veti mbanin armë apo mjet 

tjetër të rrezikshëm me qëllim sulmi. 

 

Gjykata, lidhur me vendosjen sa i përket të pandehurëve F.K. dhe H. M. thekson se të njëjtit edhe 

pse gjatë shqyrtimeve të mbajtura pranë kësaj gjykate kanë pranuar fajësinë, gjykata nuk e ka 

pranuar pranimin e fajësisë për faktin se një pranim i tillë nuk është në harmoni me aktakuzën, 

respektivisht dispozitivin e aktakuzës duke pasur parasysh se të njëjtit akuzohen se në 

bashkëkryerje si anëtar grupi ndërsa tre të pandehurit e tjerë e kanë mohuar se kanë kryer veprën 

penale sipas aktakuzës së prokurorisë.  

 

Duke pasur parasysh se vetëm të pandehurit F. K.dhe H. M. kanë pranuar se kanë kryer veprën 

penale ndërsa po të njëjtin në bazë të provave që gjenden në shkresat e lëndës, janë zënë në 

posedim te lopëve dhe të një mëzati, fillimisht nga banor të zonës, e pastaj edhe nga Policia, 

gjykata arriti në përfundim se në rastin konkret, lidhur me të pandehurit F. K. dhe H.M. janë 

plotësuar kushtet që gjykata sipas detyrës zyrtare të rikualifikimin e veprës penale vjedhje e 

rëndë nga neni 253 par.3 lidhur me nenin 1 dhe 23 të KPK-së në veprën penale Vjedhje e rëndë 

nga neni 253 par.1 të KPK-së. 

 

Gjykata, pas rikualifikimit, duke pasur parasysh se konform nenit 253 par.1, të KPK-së, për 

veprën penale Vjedhje e rëndë është paraparë dënim me burgim prej 6 muaj deri në 5 vite, ndërsa 

me nenin 90 par.1 pika 4 është paraparë se “Me përjashtim të rasteve kur është paraparë ndryshe 

me këtë Kod, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse nuk kanë kaluar afatet e mëposhtme: 

Pesë vjet nga kryerja e veprës së dënueshme me më shumë se tre vjet burgim” dhe duke pasur 

parasysh nenin 91 par.6 të KPK-së i cili ka paraparë se “Ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur 

të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa absolute mbi ndjekjen penale).” 

gjykata vlerëson se për veprën penale të rikualifikuar për të cilën akuzon të pandehurit F.K. dhe 

H. M. është arritur afati i parashkrimit absolut të ndjekjes penale, pasi që sipas aktakuzës vepra 

penale është kryer me datën 05.08.2011, ndërsa deri tani kanë kaluar më shumë se 10 vite, pra 

është arritur afati i parashkrimit absolut të ndjekjes, dhe sipas ligjit me arritjen e këtij afati nuk 

mund të zhvillohet më ndjekja penale. 

 

Lidhur me të pandehurin I. K. për shkak të veprës penale Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim 

apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 328 par.2 të KPK, në bashkim me real me 

veprën penale nën pikën 1 të dispozitivit të aktakuzës, gjykata, ka vlerësuar se akuza për këtë 

vepër penale duhet të refuzohet, kjo për faktin se prokurori i shtetit në seancën e mbajtur me 

datën 14.03.2022 ka hequr dorë nga ndjekja për këtë vepër penale, pasi që konform Ligjit 04/L-

203 për amnisti, nenit 3 par.1 pika 1.2, nën pika 1.2.5, e njëjta vepër penale është amnistuar. 

 

Gjykata, lidhur me vendosjen për të pandehurit A. M. B. M. dhe I. K. për veprën penale Vjedhje 

e rëndë nga neni 253 par.3 lidhur me par.1 dhe 23 të KPK-së, vlerësoi nuk ekziston asnjë provë 

në shkresat e lëndës përmes së cilës do të mund të provohej përtej dyshimit të bazuar, se të njëjtit 

kanë kryer veprën penale që ju vihet në barrë. 
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Deklarata e të pandehurit të F. K. e dhënë në Polici me datën 06.08.2011, në të cilën pohon se e 

ka kryer veprën penale së bashku me H. M. A.M. B. M. dhe I. K. sipas vlerësimit të kësaj gjykate, 

nuk mund të shërbej për t’i shpallur fajtor të pandehurit tjerë, në kuptim të dispozitave të nenin 

257 të KPPK-së, konkretisht paragrafit 1 “Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u 

mbështetur vetëm në një dëshmi ose duke i dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove 

tjetër e cila nuk mund të kundërshtohet nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje 

gjatë ndonjë faze të procedurës penale.” ndërsa prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë tjetër e 

cila do të mund të shërbente si provë mbështetëse e deklaratës së dhënë nga i pandehurit F.K. 

kur, i njëjti më vonë gjatë deklarimit të tij në prokurori e ka pohuar se vjedhjen e ka kryer së 

bashku me He. M. ndërsa e ka mohuar përfshirjen e të pandehurve tjerë B. M. I.K.dhe A. M. 

 

Po ashtu, asnjë nga dëshmitarët e pyetur gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk i kanë parë të pandehurit 

Besim Mehmeti, Izet Krasniqi dhe Afrim Mehmeti. Dëshmitari S. M., zyrtar policor, i cili gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se të pandehuri B.M., I. K. A. M. nuk i ka takuar atë ditë, por 

dyshon se personi që ka gjuajtur me armë ka qenë Izet Krasniqi, por që nuk është i sigurt. 

 

Dëshmitari S. H. në pyetjen e parashtruar nga prokurori, nëse e ka parë ndonjërin nga të 

pandehurit që janë prezent në sallë gjatë seancës, i njëjti është përgjigjur se nuk i ka parë as këta 

e as dikënd tjetër. 

 

Po, ashtu, të pandehurit edhe gjatë dhënies së deklaratave në Polici e kanë mohuar se kanë kryer 

veprën penale për të cilën janë ngarkuar nga prokuroria. 

 

Nga të gjitha këto, e duke pasur parasysh se prokuroria nuk ka arritur që t’a provoj përtej dyshimit 

të bazuar se të pandehurit B.M. I. K. dhe A. M.kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen, 

gjykata arriti në përfundim se të njëjtit duhet të lirohen nga akuza. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit  454 te KPPK-së 

duke pasur parasysh se e pandehura është liruar nga akuza.  

 

Vendimin lidhur me udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil gjykata e ka marrë në bazë të 

nenit 460 të KPPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.378/16, datë: 06.03.2023 

 

                                                                                                             Gjyqtari  

                                                                                                      Agron Maxhuni 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit. 

Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 


