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Numri i lëndës: 2018:055209 

Datë: 12.03.2020 

Numri i dokumentit:     00893836 

 
 

P. nr. 440/17 

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: 

A. K. dhe N. K. që të dy nga F.- K., për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 

vjedhje në vazhdimësi nga neni 325 par. 1 lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP. nr. 1727/17, të datës 07.12.2017, në 

shqyrtimi fillestar të mbajtur më datën 25.09.2019, në prezencën e prokurorit te shtetit Mone 

Syla, të dëmtuarit M. B., të akuzuarve: A. K. dhe N. K., më datën 30.09.2019 mori dhe publikisht 

shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

I. I akuzuari A. K., nga i ati K.,  e ëma B. e gjinisë J., i lindur më  datën ..., jeton në F.- K. rruga 

“Gj.” egjiptian, shtetas i R të Kosovës, më parë i pa dënuar, i martuar, atë i 3 fëmijëve, i pa 

shkolluar, mbledh nëpër kontiniera shishe të plastikes më kerr e kali, i gjendjes së dobët 

ekonomike, më numër personal .... 

 

II. I akuzuari N.K. nga i ati .  e ëma H. e gjinisë B., i lindur më  datën ...., jeton në F.- K. rruga 

“Gj.” egjiptian, shtetas i R të Kosovës, më parë i  pa dënuar, i martuar, atë i 4 fëmijëve, ka te 

kryer 6 vjet te shkollës fillore, mbledhim nëpër kontiniera shishe të plastikes më kerr e kali, i 

gjendjes së dobët ekonomike, është i sëmur për momentin nuk punon, më numër personal ..., që 

të dytë jetojmë më një familje prej 16 anëtaresh, jetojmë në një shtëpi, dhe marrim social ku i 

prezantoj gjykatës kartonin e socialit. 

 

 

JANË FAJTORË 

 

Sepse, 

 

I. Me dt.15.11.2017, rreth orës 12:00h, në butikun “F.”, pronë e të dëmtuarit B. B., e cila 

ndodhet  në M., në rrugën “Rilindja Kombëtare’’, të dyshuarit e lartë cekur me qëllim të 

përvetësimit pasuror të kundërligjshëm pasi që ndajnë rolet dhe përgjegjësit në mes tyre, marrin 

pasurinë e luajtshme të personit tjetër, në atë mënyrë që duke shfrytëzuar momentin e volitshëm 

kur nuk po vërehej nga askush hyjnë brenda dhe nga aty marrin 2 palë fermerka, dhe për të ikur 
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në drejtim të panjohur, veprime këto që të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm material në vlerën 

prej 40€. 

II. Me dt.15.11.2017, rreth orës 12:25 h, në market “K.”, pronë e ankuesit H. K., e cila ndodhet 

në M., rruga ‘’Adem Jashari”,  të dyshuarit e lartë cekur me qëllim të përvetësimit pasuror të 

kundërligjshëm marrin pasurinë e luajtshme të personit tjetër, në atë mënyrë që duke e 

shfrytëzuar momentin e volitshëm kur nuk po vërehej nga askush hyjnë brenda marketit, dhe 

marrin  shishe të alkoolit  të markës ”Jack Daniels’’, dhe duke tentuar të fusin brenda jaknes të 

njëjti  vërehet nga ankuesi dhe syri i kamerës, për të ikur në drejtim të panjohur, me çka të 

dëmtuarit i shkakton dëm material në vlerë prej 28€. 

III. Me datën 15.11.2017, rreth orës 13:00h, në M., në rrugën ‘’Rilindja Kombëtare’’, ndajnë 

rolet dhe përgjegjësit në mes tyre me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm në atë mënyrë 

dy  të dyshuarit: A. dhe N., pasi shkojnë tek butiku pronë e të dëmtuarit M. B., nga aty marrin 

gardërobë nga markat më të ndryshme, për t’i vendosur më pas tek makina e të dyshuarit të tret 

J. H., dhe për të ikur në drejtim të panjohur, veprime këto që të dëmtuarit i kanë shkaktuar dëm 

material në vlerën prej 100€. 

-me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje në vazhdimësi nga neni 325 par. 1 

lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së. 

Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 4,41,42,43,46,49,50,51,52,73,74,325 par. 1 

lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, dhe neneve 248 dhe 365 të KPPRK-ës, të pandehurve: 

A. K.DHE N.K. ju shqipton: 

DËNIM ME KUSHT 

Ashtu që i pandehuri A. K. dënohet me dënim me gjobë në shumë prej treqind (300) €, dhe me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë (90) ditëve, të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen nëse i pandehuri në periudhën kohore prej një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale. 

Ne qofte se i akuzuar A. K. gjate kohës se verifikimit kryen ndonjë vepër te re penale, do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim/ arrest shtëpiak nga data 15.11.2017 deri 

15.12.2017. 

Ashtu që i pandehuri N. K. dënohet me dënim me gjobë në shumë prej treqind (300) €, dhe me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë (90) ditëve, të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen nëse i pandehuri në periudhën kohore prej një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale. 

Ne qofte se i akuzuar N. K. gjate kohës se verifikimit kryen ndonjë vepër te re penale, do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim/ arrest shtëpiak nga data 15.11.2017 deri 

15.12.2017. 

Shpenzimet e procedurës penale mbulohen nga mjetet buxhetore të kësaj gjykate. 
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Të dëmtuarit: H. K.nga fshati M., Komuna e Malishevës, dhe M. B. dhe B. B. që të dy nga fshati 
Ll., Komuna e Malishevës, për realizimin e kërkesave pasurore juridike udhëzohen në kontest 

civil. 

A r s y e t i m i  
 
Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzë PP. nr. 1727/17, të 

datës 07.12.2017, kundër të akuzuarve: A. K. dhe N. K. që të dy nga F.- K., për shkak se në 

bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje në vazhdimësi nga neni 325 par. 1 lidhur me 

nenin 81 dhe 31 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar me dt. 25.09.2019, 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. 

 

Prokurorja e shtetit Mone Syla, deklarohet se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga të dy të 

akuzuarit, pasi që pranimet u bën ne bazë vullnetare dhe pa presion një pranim i tillë ka 

mbështetej ne shkresat e lëndës ku vërtetohet dyshimi i bazuar që të njëjtit kanë kryer veprën 

penale për të cilën akuzohen sipas aktakuzës andaj kërkojmë që gjykata duke marrë për bazë 

peshën e veprës së tyre t’i shqiptoj dënim meritor konform dispozitave ligjore. 

 

I dëmtuari M.t B., deklaron se nuk kërkoj që të dënohet të akuzuarit dhe nuk kërkoj kompensim 

dëmi dhe veç kërkoj nga të akuzuarit që mos ta përsërisin një vepër te tillë penale. 

 

I  pandehuri  A. K., deklarohet  i  fajshëm për  akuzën, ndjej keqardhje  të njëjtën e kam bëre pasi 

që i kam kushtet shumë të vështira dhe të njëjtat i kam edhe sot, ku së bashku më N. jetojmë në 

një shtëpi më 16 anëtarë të familjes, kërkoj nga gjykata që të më dënoj sa më pak pasi që unë 

mblidhi kanoçe, dhe punoj me kerr e kali për 2-3 euro në ditë. 

 

I pandehuri N. K., deklarohet i  fajshëm për  akuzën, ndjej keqardhje  të njëjtën e kom bere pasi 

që i kom kushtet shumë të vështira dhe të njëjtat i kom edhe sot ku së bashku më N.jetojmë në 

një shtëpi më 16 anëtarë të familjes, kërkoj nga gjykata që të më dënoj sa më pak pasi që unë 

mblidhi kanoçe, dhe punoj me kerr e kali për 2-3 euro në ditë, ku gjykatës i’a prezantoj dhe 

kartonin e ndihmave sociale, dhe se bashku me A.jetojmë së bashku në një familje. 

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 
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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: CD- video incizimet e kamerave 

dt. 10.11.2017 pranuar dt. 13.12.2017; raporti fillestar i incidentit nr. ... dt. 10. 11.2017; raporti 

policor mbi marrjen ne pyetje te dëshmitarit- dëmtuarit H. K. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. 

... dt. 09.11.2017; raporti i oficerit K. S. nr. ... dt. 10.11.2017; raporti policor mbi marrjen ne 

pyetje te dyshuarit/ pandehurit A.K.dhënë ne Stacionin Policor M. nr. ... dt. 15.11.2017; raporti 

fillestar i incidentit nr. ... dt. 15. 11.2017; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ 

pandehurit N. K. dhënë ne Stacionin Policor M.nr. ... dt. 15.11.2017; raporti policor mbi marrjen 

ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit A. K. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. ... dt. 15.11.2017; 

raporti policor mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit J. H. dhënë ne Stacionin Policor 

M. nr. ... dt. 15.11.2017; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te dëshmitarit- dëmtuarit H.K. 

dhënë ne Stacionin Policor Malishevë nr. ... dt. 15.11.2017; raporti i oficerit K.S.nr. ... dt. 

10.11.2017; raporti fillestar i incidentit nr. ..... dt. 15. 11.2017; foto dokumentacioni; raporti 

policor mbi marrjen ne pyetje te dëshmitarit- dëmtuarit M. B.dhënë ne Stacionin Policor M. nr. 

.... dt. 15.11.2017; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te dëshmitarit- dëmtuarit B. B. dhënë ne 

Stacionin Policor Malishevë nr. ... dt. 15.11.2017; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te 

dyshuarit/ pandehurit J. H. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. .... dt. 15.11.2017; raporti policor 

mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit A. K. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. .... dt. 

15.11.2017; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit N. K. dhënë ne 

Stacionin Policor M. nr. .... dt. 15.11.2017; vërtetim mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve 

nr. .... dt. 15.11.2017, 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 

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, ndien 

keqardhje, është i gjendjes së dobët ekonomike, e ka kryer për herën e pare, jeton se bashku 

me te akuzuarin e dyte në një shtëpi me 16 anëtar të familjes, mbledhë kënaqe me kerr e kali 

dhe ato i shet çdo dite për 2-3 euro, është i martuar dhe ka 3 fëmijë, I akuzuari i dyte ne gjykim 

ka pasur qëndrim tejet korrekt duke e pranuar fajësinë për veprën penale, është atë i 4 fëmije, 

ndien keqardhje, i ka kushtet shume te dobëta ekonomike, është nen social, se bashku me të 

akuzuarin e parë jetojnë me një shtëpi të përbashkët gjithsej prej 15 anëtar të familje, së bashku 

me të akuzuarin e parë punojnë mbledhin kanaqe me kerr e kali dhe ato i shesin çdo dite në vlerë 

prej 2-3 euro dhe me ato pare i mbajnë familjet e tyre, të dy të akuzuarit i kanë kryer veprat 

penale për herën e pare. Kështu që gjykata ka ardhur në përfundim se për veprën penale në 

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

nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, të përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, të akuzuarin e parë 

gjykata e dënoje me dënim me gjobë në shumë prej treqind (300) €, dhe me dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë (90) ditëve, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i 

pandehuri në periudhën kohore prej një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, të akuzuarin 

e dytë gjykata e dënojë me dënim me gjobë në shumë prej treqind (300) €, dhe me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë (90) ditëve, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i 

pandehuri në periudhën kohore prej një (1) viti nuk kryen 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 
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të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedojnë te akuzuarit.  

Duke pasur parasysh gjendjen financiare të pandehurit gjyqtari i vetëm gjykues duke u bazuar 

në nenin 453 paragrafi 4 të KPPK-së, ka vendosur që të pandehurit ti lirojë nga pagimi i 

shpenzimeve procedurale. 

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. 440/17,  Datë: 30.09.2019 

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

