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Numri i lëndës: 2018:059586 

Datë: 03.02.2020 

Numri i dokumentit:     00802584 

 
P. nr. 398/15 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 
gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të 
akuzuarve: B. T. dhe H. T. që të dy nga fshati B., Komuna e Malishevës, për shkak se në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP. nr. 500/15, të datës 
14.10.2015, në shqyrtimi gjyqësor të mbajtur më datën 06.09.2019, në prezencën e prokurorit 
te shtetit Anton Hasanaj, të akuzuarve: B. T. dhe H.T., më datën 11.09.2019 mori dhe publikisht 
shpalli këtë: 
 
 

A K T G J Y K I M  
 
I. I akuzuari B. T., nga i ati A. e ëma Gj. e gjinisë K.,  lindur me datën ...., jeton ne fshatin B., 
Komuna e Malishevës,  i martuar, atë i 2 fëmijëve, i pa punë, në herë i dënuar më parë, i 
gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal..... 
 
II. I akuzuari H. T. nga i ati I. e ma F. e gjinisë Th.,  i   lindur me datën ..., jeton ne fshatin B., 
Komuna e Malishevës, i martuar,  atë i 4 fëmijëve, i pa punë, një here i  dënuar më parë, i 
gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal .... 
 

JANË FAJTORË 
Sepse, 
 
Me datë 18.02.2015 gjatë orëve të natës të pandehurit në bashkëveprim me njëri tjetrin gjer 

sa kishin qene duke punuar si roje në gurëthyesin e kompanisë së dëmtuar . E. në fshatin B., K. 

Malishevë, kishin marrë një sasi të konsiderueshme të naftës nga rezervari i një ekskavatori në 

të cilin punonte B. H. dhe në vend të naftës kishin vendosur ujë për të krijuar huti tek i njëjti ku 

me çrast pasi ishte ndezur ky ekskavator menjëherë ishte prishur ku ishte gjetur edhe uji në 

rezervar të njëjtit. 

-me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes nga neni 325 par. 1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së. 
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Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 4,41,42,43,46,49,50,51,73,74, 325 par. 1 lidhur 
me nenin 31 të KPRK-së, dhe nenit 326, 365 të KPPK-së, i gjykon  të akuzuarit: B. T.dhe H. T. 
me,  
 

DËNIM ME GJOBË DHE DËNIM ME KUSHT 

Ashtu që i akuzuari B. T. dënohet me dënim me gjobë në shumë prej njëqind e gjashtëdhjetë 

(160) Euro, të cilin dënim do ta paguajë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi si dhe me dënim 

me kusht në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari në periudhën kohore prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën, gjykata në bazë të nenit 
46 paragrafi 3 të KPRK-së dënimin me gjobë do ta zëvendësoj me dënim burgimi në kohëzgjatje 
prej tetë (8) ditësh, duke llogaritur për çdo ditë të qëndrimit në burgim, nga njëzet (20) Euro. 

Ashtu që i akuzuari H. T. dënohet me dënim me gjobë në shumë prej njëqind e gjashtëdhjetë 

(160) Euro, të cilin dënim do ta paguajë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi si dhe me dënim 

me kusht në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari në periudhën kohore prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën, gjykata në bazë të nenit 
46 paragrafi 3 të KPRK-së dënimin me gjobë do ta zëvendësoj me dënim burgimi në kohëzgjatje 
prej tetë (8) ditësh, duke llogaritur për çdo ditë të qëndrimit në burgim, nga njëzet (20) Euro. 

Detyrohen të akuzuarit që në emër të kompensimit të viktimave të krimit që secili veç e veç ti 
paguajnë shpenzimet me nga 30,oo €, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor secili veç e veç 
në shumën me nga 20,oo €, në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi. 
 

I dëmtuari në cilësi të dëshmitarit B. (O.) H. nga F.- K. Rr. “N. T.” A. nr. ... banesa ..., për realizimin 
e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

 

 

A r s y e t i m i  
 
Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzë PP. nr. 500/15, të 
datës 14.10.2015, kundër të akuzuarve: B.T. dhe H.T. që të dy nga fshati B., Komuna e 
Malishevës, për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes nga neni 325 
par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
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Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me dt. 06.09.2019, dhe pas leximit të 
aktakuzës nga prokurori i shtetit, të pandehurve ju dha mundësia për ti pranuar fajësitë apo të 
deklarohen të pafajshëm. 
 
Pas deklarimit të pandehurve se ndjehen fajtorë për kryerjen e veprës penale për të cilën 
akuzohen nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimet e fajësive nga të pandehurit 
pasi që është bindur plotësisht se ishin të vetëdijshëm për pasojat e pranimeve të fajësive. 
 
Prokurori i shtetit Anton Hasanaj, në fjalën përfundimtarë deklaron  gjatë këtij shqyrtim 
gjyqësor  më vete pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarve B. T. dhe H. T., u vërtetua në tersi 
gjendja faktike e përshkruar si në diapozitivin e aktakuzës. Konsideroi se pranimi i fajësisë ka 
mbështetje të plotë edhe në provave materiale dhe personalë të cilat janë bashkangjitur 
aktakuzës. Andaj kërkoj nga gjykata që të akuzuarit t’i shpall fajtor dhe me rastin e matjes së 
dënimit t’i vlerësoj të  gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, njeherit duke i obliguar në 
pagesat e procedurës penale. 
 
I akuzuari B. T., deklaron i fajshëm për akuzën, kërkoj nga gjykata që të më dënoj sa më pak  dhe 
i premtoj gjykatës se nuk do të përsëris vepre tjetër penale. I akuzuari B. T., ne fjalën e tij 
përfundimtarë deklaron si më lartë. 
  
 I akuzuari H. T., deklarohet i fajshëm për akuzën,  kërkoj nga gjykata që të më dënoj sa më 
pak  dhe i premtoj gjykatës se nuk do të përsëris vepre tjetër penale. I akuzuari H. T., ne fjalën 
e tij përfundimtarë deklaron si më lartë. 

 Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarit, të 
cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësitë, për shkak të cilës gjykata nuk ka 
administruar prova, gjatë pranimit të fajësive gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se të akuzuarit 
kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga të 
akuzuarit. Pranimet e fajit mbështetet në faktet dhe çështjet që përmban aktakuza, në 
materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 
përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 
formohen të gjitha elementet e veprës penale të përshkruara si në shqiptim të këtij aktgjykimi     
dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe ti gjykojë në bazë të ligjit, e më 
parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 
 
Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti fillestar i incidentit 
nr. ... dt. 18. 02.2015; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te dëshmitarit- dëmtuarit B. H. 
dhënë ne Stacionin Policor M. nr. .... dt. 18.02.2015; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te 
dyshuarit/ pandehurit B. T. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. .... dt. 18.02.2015; raporti policor 
mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit H. T. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. ... dt. 
18.02.2015; foto dokumentacioni; raporti oficerit B. F. nr. .... dt. 08.11.2014, si dhe shkresat 
tjera te lëndës.   
 
Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 
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e llojit dhe lartësisë së dënimeve, prej rrethanave lehtësuese personale të akuzuarve, se i 
akuzuari i pare ne gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt duke e  pranuar fajësinë për veprën 
penale, i gjendjes së dobët ekonomike, i ka premtuar gjykatës se nuk do të kryej vepër tjetër 
penale, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori se i akuzuari i parë veç është i dënuar një here 
sipas lëndës penale P. nr. 414/12 të dt. 20.01.2017, është dënuar me dënim me kusht pesë 
muaj për një vit, i formës së prerë 15.03.2017. I akuzuari i dyte ne gjykim ka pasur qëndrim tejet 
korrekt duke e  pranuar fajësinë për veprën penale, i gjendjes së dobët ekonomike, i ka 
premtuar gjykatës se nuk do të kryej vepër tjetër penale, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata 
mori se i akuzuari i dytë veç është i dënuar një here sipas lëndës penale P. nr. 414/12 të dt. 
20.01.2017, është dënuar me dënim me kusht pesë muaj për një vit, i formës së prerë 
15.03.2017, Kështu që gjykata ka ardhur në përfundim se për veprën penale në bashkëkryerje 
kanë kryer veprën penale të vjedhjes nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të 
përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, të akuzuarin e parë dhe të akuzuarin e dytë gjykata 
se cilin e dënoj veç e veç me dënim me gjobë në shumë prej njëqind e gjashtëdhjetë (160) Euro 
dhe me dënim me kusht në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, të cilat dënime nuk do të 
ekzekutohet nëse të akuzuarit në periudhën kohore prej 1 (një) viti nuk kryejnë ndonjë vepër 
tjetër penale, me këto dënime do të arrihen efektet dhe qëllimet të tyre nga neni 41 të KPRK-
së dhe këto dënime të tilla të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprën 
penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë te akuzuarit.  
 
Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar në 
nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 të KPPK-së, si dhe bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 te 
Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-036. 
 
Vendimi për udhëzimin e palëve në kontest civil është marrë në bazë të nenit 463 par 2 të KPPK-
së 
 
Ne kuptim te nenit 365 te KPPK-së u vendos si ne dispozitiv te këtij Aktgjykimi 
 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr. 398/15,  Datë: 11.09.2019 
Zyrtarja ligjore                                                      Gjyqtari  
Albane Morina                                Njazi MORINA 
____________                                                         ___________ 
 
KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  
dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  
 


	Arsyetimi

