
                                                                                           

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

      PAKR.nr.85/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin penal 

të përbërë nga gjyqtarët, Driton Muharremi kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe 

Kreshnik Radoniqi anëtar, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, 

në çështjen penale ndaj të akuzuarve M.H. e B.M.1., që të dy nga Vushtrria, për shkak të 

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

me nenin 255 par.3 me par.1 të KPK, duke vendosur sipas ankesës, të Prokurorisë Themelore 

në Mitrovicë, si dhe ankesave të mbrojtësve të akuzuarve M.H., av.Vehbi Beqiri dhe B.M.1., 

av.Mahmut Halimi, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore – Departamenti 

për krime të rënda, në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, P.nr.5/2010, të datës 

24.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390  të KPPK-së, me datë 

10.12.2020, mori këtë:  

  

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHEN si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë si dhe ankesat e 

mbrojtësve të akuzuarve M.H. dhe B.M.1., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore – 

departamenti për krime të rënda, në Mitrovicë – Departamenti për Krime të Rënda, 

P.nr.5/2010, të datës 24.12.2019, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore – Departamenti për Krime të Rënda  në Mitrovicë – 

Departamenti për Krime të Rënda, P.nr.5/2010, të datës 24.12.2019, janë shpallur fajtor të 

akuzuarit M.H. e B.M.1., për veprën penale grabitje, nga neni 255 par.3 lidhur me par.1 të 

KPK, për të cilën vepër janë gjykuar: i akuzuari M.H., me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në dënim  e 

shqiptuar i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim, nga dt.24.06.2009, deri me 

dt.11.09.2009, si dhe koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak nga dt.11.09.2009, deri me 

dt.01.10.2009. 

 

I akuzuari B.M.1., me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në dënimin e shqiptuar i është 

llogaritur koha e kaluar në paraburgim, nga dt.24.06.2009, deri me dt.11.09.2009, si dhe koha e 

kaluar në masën e arrestit shtëpiak nga dt.11.09.2009, deri me dt.09.10.2009. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Janë obliguar të akuzuarit të paguajnë paushallin gjyqësor, secili prej nga 20€ (njëzet euro), 

dhe shpenzimet e procedurës penale, secili në shumë prej nga 30€ (tridhjetë euro), si dhe 

shumën prej nga 50€ (pesëdhjetë euro), secili në emër të Fondit për kompensimin e viktimave 

të krimit, të gjitha duhet të paguhen në afatin prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

 

Të dëmtuarit lidhur me kërkesën pasurore juridike, janë udhëzuar në kontest të rregullt civil.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë parashtruar: 

 

-Prokuroria Themelore në Mitrovicë, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, me 

propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të 

akuzuarve t’iu shqiptohen dënime më të ashpra. 

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit M.H., av.Vehbi Beqiri, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin 

penal, me propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar, ashtu që aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet dhe të akuzuarit t’i shqiptoj ndonjë dënim më të butë ose masë alternative apo 

aktgjykimin e ankimuar ta anuloj dhe çështjen penale t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë, në 

rigjykim e rivendosje. 

 

-Mbrojtësi i të akuzuarit B.M.1., av.Mahmut Halimi, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me dënimin, me propozim që Gjykata e Apelit, ta aprovon 

ankesën si të bazuar, ta prish aktgjykimin e ankimuar dhe çështjen ta kthej në rigjykim ose 

aktgjykimin e shkallës së parë ta ndryshoj dhe të akuzuarin ta liroj nga akuza, ndërsa në rastin 

më të pavolitshëm nëse gjykata konsideron se i akuzuari është fajtor për veprën e kryer penale, 

të i shqiptoj një dënim sa më të butë, kurse ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, të 

refuzohet si e pabazuar, si dhe të njoftohen për seancën e kolegjit së bashku me të akuzuarin.   

 

Prokuroria e Apelit, me parashtresën PPA/I.nr.86/2020, të dt.19.02.2020, ka propozuar që 

ankesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i 

ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarve të iu shqiptohen dënime më të larta sesa me 

aktgjykimin e ankimuar, ndërsa ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve, të refuzohen si të 

pabazuara.  

 

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

nuk prezantuan:  Prokurori i Prokurorisë së Apelit, të dëmtuarit S. M. dhe N. M. si dhe 

mbrojtësi i të akuzuarit M.H. avokati Vehbi Beqiri edhe pse të njoftuar me rregull për kohën e 

mbajtjes së seancës së kolegjit. Ndërsa, ishin të pranishëm i akuzuari B.M.1. me mbrojtësin e 

tij av. Mahmut Halimi si dhe i akuzuari M.H.. Mbrojtësi i të akuzuarit B.M.1. av. Mahmut 

Halimi theksoi disa pretendime të pa cekura në ankesë dhe në të njëjtën kohë mbeti pranë 

ankesës së paraqitur me shkrim. I akuzuari B.M.1. e mbështeti mbrojtësin e tij dhe nuk pati 

çfarë të shtojë. I akuzuari M.H. e mbështeti ankesën e paraqitur me shkrim të mbrojtësit të tij.  
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Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së 

nenit 394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë dhe mbrojtjes, së 

bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

Ankesat nuk janë të bazuara.  

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit B.M.1., av. Mahmut Halimi, theksohet se aktgjykimi i 

ankimuar është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par.1 nënpar.1.8 dhe 1.12 të KPPK-së, sepse i njëjti nuk është përpiluar në pajtim me 

dispozitën e nenit 370 par.1 të KPPK-së në veçanti me par.7 të këtij neni. Aktgjykimi i 

ankimuar është mbështetur në prova të pa pranueshme, siç janë deklaratat e dëshmitarëve apo 

të dëmtuarve S. e N. M. të dhëna në procedurë paraprake, pasi që mbrojtësi dhe i akuzuari nuk 

kanë pasur mundësi ti kundërshtojnë këto deklarata, siç e përcakton dispozita e nenit 262 par.1 

të KPPK-së, për çka është dashur këto deklarata të veçohen. Sipas ankesës deklarata e të 

akuzuarit është refuzuar si e pabazuar dhe e pa besueshme duke theksuar se pikërisht barra e të 

provuarit në fajësi i takon prokurorit të shtetit, ndërsa prova e vetme e ofruar është deklarata e 

bashkakuzuarit M. Hajdini, e cila nuk mund të shfrytëzohet si provë, ndalesë e rregulluar me 

dispozitën e nenit 123 par.5 të KPPRK-së.  

Duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar, sipas pretendimeve ankimore, por edhe sipas detyrës 

zyrtare konform nenit 394 par. 1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit, gjen se pretendimet e 

mësipërme ankimore nuk qëndrojnë. Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale parashikuar nga neni 384 par. 1 nën par 1.8 dhe 1.12 të 

KPPK, të cilave ankesa u referohet pa bazë.  Gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e 

aktgjykimit të ankimuar lidhur me të akuzuarin B.M.1., i  ka paraqitur faktet që i ka vërtetuar 

dhe ka dhënë arsye të qarta logjike dhe bindëse për një vërtetim të këtillë të fakteve, të cilat si 

të drejta, i pranon edhe kjo Gjykatë, sepse gjykata e shkallës së parë ka vepruar në pajtim me  

dispozitën e nenit 370 par. 6 dhe 7 të KPPK, ka arsyetuar çdo pikë të aktgjykimit, ka 

përshkruar rezultatin e procedurës së provave lidhur me faktet vendimtare dhe ka dhënë 

vlerësimin e duhur për provat e administruara, duke arsyetuar se përse disa fakte i mori si të 

provuara e disa jo, duke e vlerësuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit dhe pastaj duke arsyetuar 

qartë përse nuk e pranoi atë. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, të pabazuara janë edhe pretendimet ankimore se 

aktgjykimi i ankimuar mbështetet në prova të papranueshme siç janë deklaratat e 

dëshmitarëve të lexuara në shqyrtimin gjyqësor- ato të dëmtuarve S. dhe N. M. të dhëna në 

procedurën paraprake, pasi mbrojtja dhe i pandehuri nuk kanë pasur mundësi të i 

kundërshtojnë të njëjtat, sepse gjykata e shkallës së parë lidhur me këto deklarata ka vepruar 

në pajtim me dispozitën e nenit 338 të KPPK dhe nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata ka 

bërë përpjekje për me siguruar praninë e tyre në pajtim me rregullat e procedurës penale të 

parashikuara në KPPK, por nuk ka arritur dhe nga raporti i oficerit të Stacionit policor në 

Vushtrri të dt. 06.02.2019, është vërtetuar se ata një kohë të gjatë jetojnë jashtë Kosovës. 



4 

 

Po ashtu, të pabazuara janë pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë 

sqarime lidhur me faktin se prokuroria në këtë çështje si të vetmen provë që e ka ofruar ka 

qenë deklarata e të bashkakuzuarit M. H., sepse gjykata e shkallës së parë, ashtu si u tha edhe 

më lartë, në arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsyet e duhura faktike dhe juridike në të cilat  

e mbështetë konkludimin e saj lidhur me fajësinë e të akuzuarit B.M.1.. 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit B.M.1., përkitazi me bazën ankimore-vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i 

gjendjes faktike, në esencë, e kundërshton mënyrën e se si janë vlerësuar provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë, si dhe 

konkludimet të cilat i ka nxjerrë ajo në bazë të atyre provave.Pretendon se provat janë 

vlerësuar në mënyrë të njëanshme, kështu që edhe konkludimet kanë pasuar të gabuara dhe me 

këtë rast i referohet vlerësimit të dëshmive të dëshmitarëve përkitazi me alibinë e të akuzuarit 

B.1., por edhe konkludimit që gjykata ka nxjerr  si dhe konkludimit të nxjerr nga gjykata lidhur 

me dëshminë e dëshmitarit V.B.t 

 

Sipas ankesës, nga deklaratat e dëshmitarëve H.M., M. M. dhe R. B. vërtetohet alibia e të 

akuzuarit dhe ajo e dëshmitarit B.M.2. – vëllai i të akuzuarit. Këto deklarata gjykata e shkallës 

së parë i konsideron si të pabesueshme, për shkak të mos përputhjes së kohës kur i akuzuari 

B.1. ka mbyllur lokalin e tij, mirëpo vlerësimet e lira sipas perceptimit individual nuk janë 

mospërputhje, e ajo që është e rëndësisë në këtë çështje është se sipas akuzës koha e kryerjes së 

veprës penale është “rreth orës 23:45 minuta”, ndërsa të gjithë dëshmitarët unanim kanë qenë 

se i akuzuari B.1. ka mbyllur lokalin pas orës 24:00 dhe të gjithë janë larguar në shtëpitë e tyre 

dhe se gjatë qëndrimit në lokal i akuzuari B.1. nuk është larguar asnjëherë.  

 

Mbrojtja thekson se është përfundim i gabuar se i akuzuari ka dhënë deklaratën me dt. 

14.06.2009, sepse në fakt deklaratën e ka dhënë me dt. 24.06.2009 pra ditën e arrestimit, ku ka 

përshkruar ecurinë e ngjarjes dhe thirrja e tij në alibi me persona të caktuar të cilët janë marrë 

në pyetje pas 40 ditësh, nuk nënkupton se të njëjtit kanë koordinuar dëshmitë e tyre dhe se 

ftesa nga prokuroria nuk e dëmton besueshmërinë e të dëshmitarëve. I akuzuari në mënyrë të 

sinqertë ka pranuar se ditën e nesërme pas ndodhjes së grabitjes është takuar me të akuzuarit 

tjerë dhe ka pranuar pas lutjes së tyre që të shkoj të shes arin në argjendari, por nuk e ka ditur 

absolutisht se ka ndodhur grabitja, për të cilën grabitje edhe e ka njoftuar vëllain e tij 

dëshmitarin B.M.2. që është me shërbim në SHPK në Vushtrri, por ka qenë i turpëruar t’i 

tregoj se ka shkuar të shes arin. Mbrojtja po ashtu ka propozuar që të dëgjohet hetuesi i NJRH 

F. P., për sqarimin e burimit të informatës për kryerësit, por se kjo është refuzuar. Mbrojtja i 

referohet edhe deklaratës së dëshmitarit V.B.t i cili në pyetjet e bëra nga kryetari i trupit 

gjykues dhe përgjigjet e dhëna ka gabuar në vërtetimin e fakteve lidhur me veprimet e të 

akuzuarit B.1. në argjendari dhe se kjo dëshmi vërteton pikërisht atë që i akuzuari B.1. e ka 

pranuar se ka kontribuar në shitjen e sasisë së arit, por se pa e ditur që ky përfitim rrjedh nga 

vepra penale e grabitjes.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit B.M.1. lidhur me 

gjendjen faktike janë të pabazuara. 
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Nga shkresat e lëndës rezultojnë si jo kontestuese faktet se: 

 

-Natën kritike nën përdorimin e forcës dhe kërcënimit me armë disa përsonaen kanë hy në 

shtëpinë e të dëmtuarës dhe kanë arritur t’ia marrin një sasi të arit dhe gjësendeve me vlerë. Ky 

fakt vërtetohet edhe me provat e administruara në shqyrtim gjyqësor. E dëmtuara S. M. në 

dëshminë e saj ka përshkruar rrjedhën e ngjarjes dhe veprimet konkrete të personave që kanë 

hy në shtëpinë e saj si dhe gjësend e grabitura. Po ashtu, nuk është kontestues as fakti se disa 

prej gjësendeve të grabitura i akuzuari në shoqëri edhe me të akuzuarin M. H. ditën e nesërme i 

ka shitur në argjendarin e dëshmitarit V.B.. Pjesërisht këto fakt e pohon edhe N. M., dëshmia e 

të cilit mbështetet në informacionin që ka marr nga e dëmtuara S. M., por këto fakte 

mbështeten 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 me 15.06.2009 ka blerë një sasi të arit nga një person që pastaj në 

bazë të fotove e ka identifikuar se ka qenë i pandehuri B.M.1.. Këtë fakt e pranon edhe i 

pandehuri B.1. se me dt.15.06.2009 ka shitur një sasi të arit në argjendarinë në Mitrovicë. Pra, 

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

lokalin “NN” Mitrovicë, pranon se me 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 femrave, një zinxhir fyti, një hallhalle dore dhe një qystek (zinxhir i trashë – ari), të 

gjitha në vlerë prej 850 euro. Ky dëshmitar në shqyrtimin gjyqësor pranon se në bazë të 

fotografive e ka identifikuar personin nga i cili e ka blerë arin. Sipas tij, ky person është 

personi në foton me numër 3 identifikimi, që në bazë të fotografisë rrjedh se është i pandehuri 

B.M.1..  

 

Kontestues është fakti se, i akuzuari B.M.1., a ishte i implikuar në kryerjen e veprës penale siç 

pretendon prokurori në aktakuzë dhe si ka gjetur gjykata e shkallës së parë, apo i akuzuari 

B.M.1. nuk kishte marr pjesë në kryerjen e veprës penale të grabitjes, për të cilën është 

akuzuar, sepse në kohën kontestuese ka qenë duke punuar në lokalin e tij ‘.......’’, si pretendon i 

akuzuari dhe mbrojtësi i tij. 

 

Nga provat e proceduara në këtë çështje penalo-juridike del se përfundimi i gjykatës së 

shkallës së parë se i akuzuari B.M.1., me dt. 14.06.2009, rreth orës 24:45 minuta, së bashku 

edhe me të pandehurit tjerë si në aktakuzë, kanë kryer veprën penale të grabitjes në shtëpinë e 

S. M., në fshatin ......, Komuna e Vushtrrisë, është i drejtë dhe i bazuar në provat të 

pakontestueshme dhe ky përfundim i gjykatës nuk vihet në dyshim as me ankesë. 

 

Në fakt, vlerësimin e dëshmive të dëshmitarëve të propozuar nga mbrojtja përkitazi me alibinë 

e të akuzuarit në kohën kontestuese dhe konkludimet që ka nxjerr gjykata e shkallës së parë 

lidhur me të njëjtat, plotësisht i mbështetë edhe kjo Gjykatë, sepse gjykata e shkallës së parë 

vlerësimin e këtyre dëshmive e ka bërë në pajtim me dispozitën e nenit 361 par. 2 të KPPK, 

dhe lidhur me to ka paraqitur arsye të qarta pse nuk ua fali besimin. Me ankesë pretendohet se 

edhe përkundër mospërputhjeve të vogla në mes deklaratave të këtyre dëshmitarëve, 

prapëseprapë të gjithë ata kanë qenë unanim se i akuzuari B.1. e ka mbyllur lokalin pas orës 
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24:00, se të gjithë së bashku janë larguar nga lokali, ndërsa i akuzuari gjatë asaj kohe asnjëherë 

nuk është larguar nga lokali.  

 

Në këto rrethana, gjykata e shkallës së parë përveç se ka bërë krahasimin e dëshmive të 

dëshmitarëve ( njërën me tjetrën), të njëjtat i ka vlerësuar edhe në raport me mbrojtjen e të 

akuzuarit B.1. i cili në dëshminë e dhënë në polici pohon se përveç dëshmitarëve dhe të 

akuzuarit në lokal-në soni  kanë qenë edhe tre persona tjerë ( njëri prej tyre ishte H.M.), ndërsa 

dëshmitarët në dëshminë e tyre në prokurori theksojnë se në lokal kanë qenë vetëm ata tre ( M., 

H.M., R. B. dhe i akuzuari B.1.), por nuk përmendin persona tjerë. Po ashtu, gjykata e shkallës 

së parë përveç kësaj mospërputhjeje në deklaratat e dëshmitarëve dhe të akuzuarit B.1., 

konstaton edhe mospërputhje lidhur me praninë e M. M.2. në lokal natën kritike. Prandaj, duke 

pasur parasysh këto rrethana, por edhe rrethanat dhe faktet tjera të vërtetuara nga gjykata lidhur 

me raportet shoqërore në mes të akuzuarit B.1. dhe dëshmitarëve, por edhe rrethanat që nuk 

ishin kontestuese lidhur me takimin e të akuzuarit B.1. me të akuzuarin M.H. dhe shitjen e arit 

në argjendarinë e dëshmitarit V.B., ‘’NN’’, i cili edhe e ka identifikua të akuzuarin B.1., kjo 

Gjykatë i akcepton në tërësi arsyet që ka dhënë gjykata e shkallës së parë lidhur me përfshirjen 

e të akuzuarit në kryerjen e veprës penale si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit fakti se a e ka kërkuar apo jo dëshmitari V.B. të 

akuzuarit B.1. letërnjoftimin me rastin e shitjes së stolive, nuk e bënë aktgjykimin të paqartë e 

as që është me ndikim në vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, sepse, si thekson edhe 

mbrojtësi në ankesë, nuk është kontestues fakti se i akuzuari B.1. bashkë me M. H. e ka shitur 

një sasi të arit që ishte grabitur  në shtëpinë e të dëmtuarës S. M., gjë që nuk e mohon as i 

akuzuari B.1. në mbrojtjen e tij. 

 

Gjykata e Apelit plotësisht i aprovon si të drejta edhe arsyet që ka dhënë gjykata e shkallës së 

parë lidhur me vlerësimin e dëshmisë së dëshmitarit B.M.1., i cili është vëllai i të akuzuarit 

B.1. dhe arsyet lidhur me refuzimin e propozimit të mbrojtjes që në cilësi të  dëshmitarit të 

dëgjohet F. P.. I pa bazuar është edhe pretendimi ankimor se i akuzuari ka kontribuar në 

zbulimin e rastit duke i treguar vëllait-dëshmitarit B.1., i cili ishte edhe zyrtar policor për 

grabitjen që ka ndodhë, por nga turpi nuk i ka treguar se ditën paraprake ka shkuar me të 

akuzuarit tjerë për ta shitur arin, sepse nga shkresat e lëndës padyshim vërtetohet se me dt. 

15.06.2009 ishte shpërnda informata për personat e dyshimtë në mesi e të cilëve përmendet 

edhe i akuzuari B.1. (dëshmia e H. M. dhe P. M.), ndërsa sipas dëshmisë së dëshmitarit B.2. 

për informatën e marr nga i akuzuari, ai kishte njoftuar policin ditën e nesërme, me 16.06.2009. 

Me të drejtë gjykata e shkallës së parë nuk ia falë besimin mbrojtjes së të akuzuarit, sepse po të 

ishte i sinqertë dhe nëse nuk ka marr pjesë në kryerjen e veprës penale ai patjetër do ti tregonte 

vëllait të tij edhe për shitjen e një sasie të arit që ishte grabitur nga shtëpia e të dëmtuarës dhe 

në anën tjetër shtrohet pyetja- si e diti i akuzuari se kush ishin personat që kanë kryer grabitje 

dhe si u përfshi ai në shitjen e arit. Në këto pyetje gjykata e shkallës së parë ka dhënë përgjigje 

të qarta, logjike dhe të mbështetura në prova konkrete të cilat me asnjë fakt as provë konkrete 

nuk vihen në dyshim me ankesë. 
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Nga të gjitha rrethanat e sipërpërmendura, del se pretendimet ankimore se gjykata e shkallës 

së parë në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë ka konstatuar gjendjen faktike dhe se ka bërë 

shkeljen e ligjit penal në dëm të akuzuarit, janë të pabazuara, kurse konkludimi i gjykatës së 

shkallës së parë se në veprimet e të akuzuarit B.M.1. përmbushen  të gjitha tiparet e figurës së 

veprës penale- grabitja nga neni 255 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK,  është i drejtë dhe i 

ligjshëm. Pra drejtë janë aplikuar dispozitat e ligjit penal, nuk është shkelur ligji penal në dëm 

të akuzuarit, si pa bazë pretendon mbrojtësi në ankesë. 

 

Vendimi mbi dënim 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë theksohet se gjykata e shkallës së parë me 

aktgjykimin e ankimuar drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike si dhe drejtë ka vepruar kur të 

akuzuarit i ka shpallur fajtor, mirëpo me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit është 

nxjerrë konkluzion i gabuar, sepse dënimi i shqiptuar është i butë dhe jo adekuat në krahasim 

me veprën e kryer penale, pasojën konkrete dhe rrezikshmërinë shoqërore. Sipas ankesës nga 

aktgjykimi shihet se nuk janë marrë për bazë të gjitha rrethanat me rastin e caktimit të llojit dhe 

lartësisë së dënimit ndaj të akuzuarve. Është dashur të merret parasysh shkalla e përgjegjësisë 

penale të të akuzuarve, shkalla e lartë e dashjes, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale si 

dhe rrezikshmëria shoqërore – fakti se veprat penale të kësaj natyre janë të shprehura.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit M. H., av. Vehbi Beqiri, thekson se me rastin e shpalljes 

së dënimit nuk janë marrë parasysh rrethanat veçanërisht lehtësuese të parapara me dispozitat e 

nenit 74, 75 dhe 76 të KPRK-së, se kanë kaluar 12 vite nga koha e kryerjes së veprës penale, se 

të akuzuarit kanë qenë në moshë të re dhe nga ajo kohë asnjëherë të dyshuar për ndonjë rast 

tjetër, pastaj pendimi dhe pranimi i fajësisë, se i akuzuari ka qenë vetëm shoqërues në kryerjen 

e veprës penale. Më tutje theksohet gjendja ekonomike sociale e të akuzuarit, se tani më është 

martuar, është baba i 2 fëmijëve dhe 3 fëmijëve të vëllait të ndjerë, mbajtës i familjes dhe 

punëtor krahu kohë pas kohe, prandaj po të shkonte në vuajtje të dënimit do ta pësonin familja 

e tij e ngushtë. Sipas ankesës konsiderohet se i akuzuari ka luajtur rol relativisht të vogël në 

kryerjen e kësaj vepre, pra nuk ka qenë person kyç, bashkëpunimi me gjykatën dhe 

prokurorinë, keqardhja, aftësia e kufizuar mendore për rrezikun dhe natyrën e kësaj vepre, 

kompensimi i të dëmtuarit dhe kërkim falja. Edhe pse këto rrethana janë marrë parasysh nga 

gjykata e shkallës së parë në një masë, mbrojtja konsideron se edhe mos funksionimi i gjykatës 

në Mitrovicë dhe qëndrimi për një kohë të gjatë në paraburgim dhe arrest ka qenë kohë e 

mjaftueshme për ndryshimin e të akuzuarve. Së fundmi mbrojtja i referohet gjykimit në afat 

kohor të arsyeshëm i paraparë me dispozitat e nenit 5 (afati) e nenit 17 (pasojat) dhe neni 6 i 

KE-së për të Drejtat e njeriut, të cilat duhet të zbatohen në rastin konkret, pikërisht për mos 

funksionimin e organeve gjyqësore, andaj edhe ndonjë dënim alternativ do të arrinte qëllimin e 

sanksionit penal.  

 

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit B.M.1., av. Mahmut Halimi, thekson se dënimi i shqiptuar 

ndaj të akuzuarit është tejet i ashpër dhe se pikërisht shkeljet e theksuara në ankesë e bëjnë të 

hershme sqarimin e rrethanave që do të justifikonin dënim më të butë, megjithatë thekson se 

nga koha e kryerjes kanë kaluar mbi 11 vite, se i akuzuari nga ajo kohe nuk është paraqitur si 
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kryerës i veprave penale, se është baba i dy fëmijëve të mitur, i punësuar dhe është ushqyes i 

familjes së tij, e në mungesë të rrethanave çfarëdo dënimi nën minimum do të arrinte qëllimin e 

shqiptimit të tij.  

 

Gjykata e shkallës së parë lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit si rrethana 

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

përgjegjësisë penale dhe përgjegjshmërinë e plotë, kontributin esencial të secilit të akuzuar në 

këtë vepër penale, faktin se kanë vepruar si grup i organizuar, i armatosur dhe i maskuar, 

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

paraqesin rrezikshmëri të lartë shoqërore, se të akuzuarit me rastin e kryerjes së veprës penale 

kanë përdorur edhe kërcënime me armë ndaj të dëmtuarës (edhe pse arma ishte lodër), duke 

ngjallur frikë dhe pasiguri te e dëmtuara dhe fëmijët e saj të vegjël, se të njëjtit i kanë lidhur me 

izolir gjatë kohës së grabitjes. Ndërsa si rrethana lehtësuese mori faktin se të akuzuarit janë 

familjar, prindër me fëmije të vegjël, janë mbajtës të familjes, se kanë treguar sjellje korrekte 

në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët, se për herë të parë kanë rënë ndesh me ligjin, se 

ndaj tyre nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër. Po ashtu se të akuzuarit kur e kanë kryer këtë 

vepër penale kanë qenë të moshës së re, vetëm sa kanë hyrë në moshën madhore, se ka kaluar 

një kohë e gjatë nga kryerja e veprës penale afër 10 vite, se të akuzuarit i janë kthyer jetës 

normale janë martuar, kanë krijuar familje dhe kanë kryer shkollimin e mesëm, se vlera e dëmit 

të shkaktuar nuk ka qenë e madhe, gatishmëria e të akuzuarve për të kompensuar dëmin. Në 

raport me të akuzuarin M.H. gjykata ka vlerësuar se i njëjti ka pranuar fajësinë që nga fillimi i 

procedurës penale, se ka shprehur keqardhje dhe pendim të thellë.  

 

Vlerësimin e këtillë të rrethanave lehtësuese në anën e të akuzuarve i pranon edhe kjo 

Gjykatë, mirëpo çmon se  në rastin konkret,  nuk ka mundur të mirën si  rrethana rënduese  

fakti se të akuzuarit kanë vepruar në grup, pastaj qëllimi i përfitimit pasuror, përdorimi dhe 

kërcënimi me armë gjatë kryerjes së veprës penal, meqë këto rrethana paraqesin elementet 

përbërëse të veprës penale  për të cilën ata u shpallën fajtor dhe si të tilla nuk e kanë cilësinë e 

rrethanave rënduese. Gjykata e Apelit vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret edhe 

në mungesë të rrethanave të mësipërme rënduese janë në përpjesëtim me intensitetin e 

rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur dhe shkallën e përgjegjësisë penale të  të 

akuzuarve si kryerës dhe është në funksion të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj të 

posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 34 të 

KPRK-së dhe në rrethana të këtilla nuk ekziston asnjë arsye që atyre t’iu shqiptohen dënime 

më i rëndë, siç pretendon Prokuroria apo më i butë, siç pretendon mbrojtja, aq më parë kur në 

ankesa nuk theksohen rrethana të tilla që do të justifikonin një dënim më të ashpër, 

përkatësisht më të butë.  

 

Nga arsyet e sipër cekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 401 të 

KPPK. 

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.85/20 të dt.10.12.2020 
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