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Numri i lëndës: 2018:044972 

Datë: 18.11.2022 

Numri i dokumentit:     03681664 

P.nr.458/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm gjykues Dardan Hoxha, si dhe me sekretaren juridike 

Shemsije Shehu, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarve B. P., L. P., V. Th. dhe 

V. H. nga Rahoveci, të ngarkuar me veprat penale Vjedhje në bashkëkryerje nga neni 325 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.951/2017 të datës 26.12.2017, pas përfundimit të 

seancës së shqyrtimit gjyqësor, publik, me datë 03.11.2022, në prezencën e Prokurores së Shtetit, 

Mone Syla dhe të akuzuarve B. P., L. P.,  V. Th., dhe V. H., më datë 07.11.2022, vendosi dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me datë 18 Nëntor 2022, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarve: 

B. P., i lindur me datë ... në fshatin Bellacërkë, komuna Rahovec, ku dhe jeton, nga i ati 

B. dhe e ëma Sh., e gjinisë H., ka të kryer shkollën e fillore, i martuar, bujk, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 L. P., i lindur me datë ... në Prizren, nga i ati Rr. dhe e ëma K., e gjinisë B., me 

vendbanim në fshatin Bellacërkë, komuna Rahovec, ka të kryer shkollën e mesme, student, i pa 

martuar, i punësuar bujqësi – ekonomi familjare, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër 

personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

V. Th., i lindur me datë ... në fshatin Dobidol, komuna Rahovec, ku dhe jeton, nga i ati 

A. dhe e ëma F., e gjinisë B., me vendqëndrim në Suedi, ka të kryer fakultetin ekonomik, i 

martuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal ..., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

V. H., i lindur me datë ... në fshatin Ratkoc, komuna Rahovec, ku dhe jeton, nga i ati S. 

dhe e ëma H., e gjinisë K., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i  dy (2) fëmijëve, i 

punësuar, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 
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JANË FAJTOR 

 

Sepse: 

Më datë 20.06.2017 rreth orës 23:30 minuta, në fshatin Bellacërkë, komuna Rahovec, para 

shtëpisë së të dëmtuarit A. G., me qëllim që vetit t’i sjellin përfitime pasurore të kundërligjshme, 

ne bashkëkryerje ia marrin pasurinë e luajtshme të dëmtuarit, në atë mënyrë që të pandehurit pas 

marrëveshjes paraprake dhe në bashkëpunim duke i ndarë rolet gjithë secili, natën kritike i 

pandehuri B. i njofton të pandehurit për vendodhjen e rimorkios, e me pas të pandehurit e mitur 

E.P dhe L. P. shkojnë tek shtëpia e të dëmtuarit, ku ka qenë e parkuar rimorkio e traktorit të cilën 

e tërheqin me traktor të markës “ferguzon” të cilin e ka siguruar i mituri E.P, e kanë dërguar tek 

shtëpia e të pandehurit V. Th. që ta fshin, të cilën të nesërmen i pandehuri V. H. ia shet të 

pandehurit R. M. për vlerën prej 500€uro, të cilën shumë e pranon i pandehuri V. Th. i cili më 

pas ia dërgon parat të pandehurit B. H. në fshatin Ratkoc, të cilën shumë të pandehurit e ndajnë 

mes veti sipas marrëveshjes, ndërsa rimorkio e traktorit pasi është gjetur nga policia më datë 

27.06.2017 i është kthyer të dëmtuari A. G.. 

 

-Me këto veprime kanë kryer veprën penale Vjedhja në bashkëkryerje nga neni 325 par.1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Prandaj, kjo gjykatë në bazë të neneve 4, 7, 8, 9, 17, 21, 41, 42 par. 1 pika 1.1 dhe 1.2, 

40 par.1 pika 1.3, 46, 49 par.1 nën par.1.1, 51, 73, 74  të KPRK-së, dhe nenit 248, 365 si dhe 370 

të KPPRK-së, të akuzuarit i: 

 

GJ Y K O N 

DËNIM ME BURGIM ME KUSHT 

DHE DËNIM ME GJOBË 

 

Të akuzuarit B. P. i vërteton dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muaj i cilin 

dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe dënim me gjobë në shumën prej 

dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar që të paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të akuzuarit L. P. i vërteton dënim me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muaj i cilin 

dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe dënim me gjobë në shumën prej 

dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar që të paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të akuzuarit V. Th. i vërteton dënim me burgim në kohëzgjatje prej tre (3) muaj i cilin 

dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe dënim me gjobë në shumën prej 
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dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar që të paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të akuzuarit V. H. i vërteton dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muaj i cilin 

dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe dënim me gjobë në shumën prej 

dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar që të paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në rast se të akuzuarit nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën në tërësi, atëherë 

ky dënim me gjobë do t’ju zëvendësohet me dënimin më burgim, duke llogaritur çdo njëzet (20) 

euro me një (1) ditë burgim. 

 

Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë ose nuk mund ta paguajnë gjobën në tërësi, gjykata do 

ta zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim. Nëse të akuzuarit e paguajnë 

pjesën e mbetur të gjobës, ekzekutimi i dënimit ndërpritet. 

  

I dëmtuarit, A. G. nga fshati Bellacerrkë, komuna Rahovec, për kërkesën pasurore 

juridike, udhëzohen në kontestin e rregullt juridiko civil. 

 

Të akuzuarit, B. P., L. P., V. Th. dhe V. H. obligohen që në mënyrë solidare t’i paguajë 

shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në emër të paushallit gjyqësor shumën prej pesëdhjetë 

(50) €uro dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej tridhjetë 

(30) €uro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën, 

PP/II.nr.952/2017 të datës 26.12.2017, kundër të akuzuarve B. P., L. P., V. Th. dhe V. H., për 

shkak të veprave penale Vjedhja në bashkëkryerje nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së dhe kundër të akuzuarit R. M. nga Skenderaj, për shkak të veprave penale Blerja, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata para se të caktoj shqyrtimin fillestar, në vështrim të aktakuzës, ka vlerësuar sipas 

detyrës zyrtare çështjen e kompetencës territoriale dhe të asaj lëndore. 

 

Sa i përket kompetencës territoriale, gjykata vlerëson se në kuptim të nenit 29 paragrafi 

1 i KPPRK-së, kompetencë territoriale për të gjykuar një çështje juridiko-penale ka gjykata në 

territorin e së cilës është kryer ose është tentuar të kryhet vepra penale, apo gjykata në territorin 

e së cilës është shkaktuar pasoja. Në rastin konkret, vepra penale është kryer në fshatin në fshatin 

Bellacerrkë, komuna Rahovec, andaj Gjykata Themelore në Gjakovë – Dega në Rahovec, ka 

kompetencën territoriale në gjykimin e kësaj çështje. 



 Numri i lëndës: 2018:044972 
 Datë: 18.11.2022 
 Numri i dokumentit: 03681664 
 

4 (10)  

   
2
0
1
8
:0
4
4
9
7
3

 

 

Duke vlerësuar kompetencën lëndore, gjykata konsideron se me qenë se për veprat  

penale Vjedhje në bashkëkryerje nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së parashihet 

dënim me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vite dhe meqenëse të njëjta vepër nuk është 

paraparë me nenin 22 të KPPRK-së, atëherë gjykata konstaton se departamenti i përgjithshëm 

ka kompetencën lëndore për gjykimin e kësaj çështje. 

 

Gjykata, në këtë çështje penale me aktvendimin P.nr.458/2017 të datës 21.01.2020 ka 

hedhur dhe pushuar procedurën penale ndaj të akuzuarit A. I. M. nga fshati Vojnik, komuna 

Skenderaj për shkak të dy veprave penale Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me 

kryerjen e veprës penale nga neni 345 par.1 të KPRK-së, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar kundër 

të akuzuarve B. P., L. P., V. Th. dhe V. H., për shkak të veprës penale Vjedhja në bashkëkryerje 

nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Gjykata, duke vepruar sipas aktakuzës, PP.nr.952/2017 të datës 26.12.2017, më datë 03 

nëntor 2022, pas plotësimit të kushteve ligjore ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor, në të cilin 

shqyrtim të akuzuarit kanë deklaruar: 

 

I akuzuari B. P., lidhur me deklarimin mbi fajësinë apo pafajësinë e tij ka deklaruar se e 

pranon fajësinë për veprat penale, duke shtuar se ndjehet i penduar për këtë veprim, palës së 

dëmtuar i ka kërkuar falje, tutje ka shtuar se ne kohën e kryerjes së veprës penale ka qene i ri dhe 

se tani ndjehet shume i penduar për veprimet e tij, duke premtuar se ne të ardhmen nuk do të 

kryej vepër tjetër penale. 

 

I akuzuari, L. P. lidhur me deklarimin mbi fajësinë ka deklaruar se e pranon fajësinë për 

të gjitha pikat e akuzës, ndjehet i penduar për rastin që ka ndodhur duke shtuar se në kohën e 

kryerjes se veprës penale ka qenë i ri, duke kërkuar falje, nga gjykata ka kërkuar që të aprovon 

pranimin e fajësisë dhe me rastin e vendosjes lidhur me lartasin e dënimit të ketë parasysh 

rrethanat lehtësuese, dhe atë pranimin e fajësisë, është student dhe i pa punësuar. 

 

I akuzuari V. Th., lidhur me deklarimin mbi fajësinë apo pafajësinë e tij ka deklaruar se 

e pranon fajësinë për veprat penale, duke shtuar se  është e vërtet se ka pranuar rimorkion në 

oborrin e shtëpisë së tij, por shton se ka qene i lajthitur dhe pranon se i ka ndihmuar të akuzuarit 

V. H. për të kryer këtë veprim, tutje ka shtuar se ndjehet i penduar për këtë veprim, duke kërkuar 

nga gjykata që ta aprovoj pranimin e fajësisë  dhe  me rastin e vendosjes lidhur me llojin dhe 

lartasin e dënimit gjykata të ketë parasysh rrethanat lehtësuese.  

 

I akuzuari V. V., lidhur me deklarimin mbi fajësinë apo pafajësinë e tij ka deklaruar se e 

pranon fajësinë për veprat penale, duke shtuar se ndjehet i penduar për këtë veprim, palës së 

dëmtuar i ka kërkuar falje, tutje ka shtuar se ne kohën e kryerjes së veprës penale ka qene i ri, 

nga gjykata ka kërkuar që të aprovoj pranimin e fajësisë dhe me rastin e shqiptimit të dënimit të 

ketë parasysh rrethanat lehtësuese.  
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Prokurorja e Shtetit, Mone Syla, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve në 

seancën e shqyrtimit të gjyqësor ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë 

nga të akuzuarit lidhur me veprën penale Vjedhja nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së. 

 

Pasi gjyqtari i vetëm gjykues u bind se i akuzuari e ka kuptuar natyrën, benefitet dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, si dhe pasi që konstatoi se pranimi është në përputhje me nenin 248 

të KPPRK-së, me aktvendim e aprovoi pranimin e fajësisë së të akuzuarit, për veprat penale 

Vjedhje në bashkëkryerje nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 

KPPRK-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e provave në këtë çështje penale,  e bazuar 

në nenit 326 par.4 të KPPRK-së, gjykata ka vazhduar shqyrtimin gjyqësor më dhënien e fjalës 

përfundimtare të palëve. 

 

Prokurorja e shtetit Mone Syla në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: meqenëse në këtë 

shqyrtim gjyqësor të pandehurit B. P., L. P., V. Th. dhe V. H. kanë pranuar fajësinë pasi që  të 

njëjtit kanë kuptuar pasojat dhe benifitet e pranimit të fajësisë, ashtu që  katër të pandehurit e 

kanë pranuar fajësinë me vullnet të plotë, pa presion duke aluduar në atë se të gjithë paraprakisht 

kanë qenë shume ëmë të ri pasi që vepra është kryer para pesë vite dhe mosha e tyre në atë kohë 

nuk i ka  përcaktuar sjelljet dhe veprimet individuale të secilit, pasi që njëzëri që të gjithë janë 

thirrur në atë që kanë qenë të ri nuk i kanë kuptuar në veprimet e tyre, për kundër asaj që të gjitha 

veprimet janë kryer në bashkëkryerje duke i ndare rolet veç e veç e po ashtu që të gjithë sot 

ndihen shumë të penduar, kërkuan falje dhe premtuan se në të ardhëm nuk do të përsërisim 

veprime të tilla as të ngjashme se tani 3 të pandehur janë familjar kanë krijuar familje dhe ka 

ndryshuar plotësisht  statusi i tyre, fakti tjetër edhe i pandehuri i cili ende nuk e ka krijuar familje 

është student dhe synon që të shkollohet dhe të arrij në profesionin e vetë e jo të  ndjekë rrugët 

devijon si ë ka ndodhur në ketë rast.  Duke shtuar se aktakuza  është e bazuar në provat e 

mjaftueshme është e bazuar në ligj dhe përmban mirë  figurën e veprës penale, elementi qenësor 

lidhur me këtë raste, rimorkio i është kthyer të dëmtuari nga ana e policisë që të gjithë i kanë  

kërkuar falje të dëmtuarit, andaj nga gjykata ka kërkuar që të njëjtit të i shpallë fajtor të i dojë 

sipas ligjit dhe me rastin e shqiptimit të dënimit të merr në konsideratë të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese në qoftëse e gjen gjykata si dhe të obligohen në pagimin e shpenzimeve 

procedurale. 

 

I akuzuari B. P. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se:  meqenëse ka pranuar 

fajësinë kërkon nga gjykata që me rastin e vendosjes lidhur me llojin  dhe lartësinë e dënimit të 

ketë parasysh rrethanat lehtësuese dhe atë: pranimin e fajësisë, pendesën e shprehur gjatë këtij 

shqyrtimi, kërkim falje, gjendjen e tij statusore, pasi që tani është i martuar dhe është mbajtësi i 

familjes- kryefamiljar dhe ka krijuar familje, gjendjen e tij ekonomike andaj  bazuar në  këto 

rrethanat lehtësuese t’i shqiptojë një dënim sa më të butë. 

 

I akuzuari L. P. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: i bashkëngjitet fjalës së 

bashkë të akuzuarit dhe shton se  ndihet i penduar për këtë veprim, tutje ka shtuar se, në kohën 
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e kryerjes së veprës penale ka qenë i ri dhe nuk i ka kuptuar mirë veprimet dhe pasojat që kanë 

rrjedhur nga këto veprimet. Andaj kërkon nga gjykata që me rastin e vendosjes lidhur me 

dënimin të ketë parasysh  rrethanat lehtësuese si  pranimin e fajësisë, pendesën e shprehur, 

moshën e re në kohën e kryerjes së veprës penale, gjendjes statusore pasi që tani është student 

dhe nuk realizon të ardhura. Andaj  lut gjykatën që të më shqiptojë një dënim sa më të but. 

 

I akuzuari V. Th. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: i bashkëngjitet 

deklarimeve të bashkë akuzuarve dhe shton se  ndihet i penduar për këtë veprim, ka qenë pak a 

shumë në lajthitje, me të kuptuar për këto veprime ka qenë shumë i penduar dhe vazhdon të jem, 

andaj kërkon nga gjykata që me rastin e shqiptimit të dënimit të ketë parasysh rrethanat 

lehtësuese pranimin e fajësisë, kërkim falje e shprehur këtu në gjykatë, sjelljen e tij korrekte 

pranë gjykatës dhe organeve të ndjekjes, të ketë  parasysh gjendjen e tij statusore pasi që tani 

është i martuar dhe ka dy fëmijë si dhe jeton dhe vepron në Suedi, andaj bazuar në të gjitha këto 

i lut gjykatën që t’i shqiptojë një dinim sa më të butë dhe të mos kemi pasojat juridike lidhur me 

hyrje- dalje në Kosovë, shtojë se unë më parë asnjë herë nuk kamë qenë i dënuar, për ndonjë 

vepër tjetër penale. 

 

I akuzuari V. H. në fjalën e tij përfundimtare deklaron se: edhe unë i bashkëngjitet fjalën 

përfundimtare të bashkë akuzuarve duke shtuar se ndihem shumë i penduar për këto veprime, 

tani është duke punuar, ka krijuar familje, është mbajtës i familjes, tutje ka shtuar se, në kohën 

kur i kemi bërë këto veprimet kam qenë i ri, andaj kërkon nga gjykata që me rastin e vendosjes 

lidhur me dënimin të i shqiptojë një dënim sa ma të but dhe të ketë parasysh rrethanat lehtësuese 

si: pranimin e fajësisë pendimin e shprehur, kërkim falje, gjendjen statusore dhe ekonomike si 

dhe shton se të dëmtuarit i është kthyer  dëmi  i shkaktuar. 

 

Gjykata, gjendjen faktike në raport me veprën penale, të përshkruar në aktin akuzues dhe 

në dispozitivin e këtij aktgjykimi, e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga të akuzuarit, ku për 

shkak të pranimit të fajësisë, gjykata fare nuk i ka administruar provat e çështjes. 

 

Sipas detyrës zyrtare dhe konform nenit 257 të KPPRK, gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e papranueshme, gjithashtu në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale për të cilën akuzohet. Pranimi i 

fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga ana e tij, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe 

provat materiale të cilat janë parashtruar me aktin akuzues, e për të cilat i akuzuari ka qenë i 

njoftuar me kohë me të gjitha provat materiale dhe të njëjtat nuk i ka kundërshtuar, por ka pranuar 

fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet.  

Gjykata, erdhi në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë në 

pajtim me nenin 248 të KPPRK-së, në pajtim me faktet e provat që përmban akti akuzues, ku në 

veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale Vjedhje në bashkëkryerje 

nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ku për këtë gjykata të akuzuarit i shpalli 

fajtor dhe i shqiptoi dënim sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 69, 70 dhe 71 të KPRK-së, të cilat 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

Për të akuzuarin B. P., gjykata si rrethanë rënduese përveç faktit se veprat penale janë 

kryer me shkallë të lartë të dashjes duke bashkëpunuar dhe me persona të tjerë, rrethanë tjetër 

rënduese nuk gjeti. Ndërsa si rrethana lehtësuese vlerësoi faktin e pranimit të fajësisë në këtë 

fazë të procedurës nga i akuzuari për veprën penale për të cilën akuzohet, pendimi i thellë për 

kryerjen e veprës penale, ka theksuar se është penduar për atë që ka bërë, ku këtë pendim e 

dëshmon edhe me vet faktin duke kërkuar falje para gjykatës dhe duke premtuar se në të ardhmen 

nuk do të përsëris veprime të tilla, moshën e re në kohën e kryerjes se veprës penale, 

bashkëpunimi i tij me gjykatën, si dhe keqardhjen e shfaqur nga i akuzuari për rastin e ndodhur 

si dhe gjendja e tij statusore, pasi që tani është i martuar dhe mbajtës i familjes. Një fakt tjetër që 

gjykata mori për bazë në matjen e këtij dënimi është se sendi i vjedhur (rimorkio) i është kthyer 

të dëmtuarit dhe është bëtë restituimi i palës së dëmtuara. 

 

Për të akuzuarin L. P., gjykata si rrethanë rënduese përveç faktit se veprat penale janë 

kryer me shkallë të lartë të dashjes duke bashkëpunuar dhe me persona të tjerë, rrethanë tjetër 

rënduese nuk gjeti. Ndërsa si rrethana lehtësuese vlerësoi faktin e pranimit të fajësisë në këtë 

fazë të procedurës nga i akuzuari për veprën penale për të cilën akuzohet, pendimi i thellë për 

kryerjen e veprës penale, ka theksuar se është penduar për atë që ka bërë, ku këtë pendim e 

dëshmon edhe me vet faktin duke kërkuar falje para gjykatës dhe duke premtuar se në të ardhmen 

nuk do të përsëris veprime të tilla, moshën e re në kohën e kryerjes se veprës penale, 

bashkëpunimi i tij me gjykatën, si dhe keqardhjen e shfaqur nga i akuzuari për rastin e ndodhur 

si dhe gjendja e tij statusore, pasi që tani është student. Një fakt tjetër që gjykata mori për bazë 

në matjen e këtij dënimi është se sendi i vjedhur (rimorkio) i është kthyer të dëmtuarit dhe është 

bëtë restituimi i palës së dëmtuara. 

 

Për të akuzuarin V. Th., gjykata si rrethanë rënduese përveç faktit se veprat penale janë 

kryer me shkallë të lartë të dashjes duke bashkëpunuar me bashkë të akuzuarit e tjerë, rrethanë 

tjetër rënduese nuk gjeti. Ndërsa si rrethana lehtësuese vlerësoi faktin e pranimit të fajësisë në 

këtë fazë të procedurës nga i akuzuari për veprën penale për të cilën akuzohet, pendimi i thellë 

për kryerjen e veprës penale, ka theksuar se është penduar për atë që ka bërë, ku këtë pendim e 

dëshmon edhe me vet faktin duke kërkuar falje para gjykatës dhe duke premtuar se në të ardhmen 

nuk do të përsëris veprime të tilla, moshën e re në kohën e kryerjes se veprës penale, 

bashkëpunimi i tij me gjykatën, si dhe keqardhjen e shfaqur nga i akuzuari për rastin e ndodhur 

si dhe gjendja e tij statusore, pasi që tani është i martuar, baba i dy fëmijëve të mitur si dhe jeton 

dhe vepron në Suedi. Një fakt tjetër që gjykata mori për bazë në matjen e këtij dënimi është se 

sendi i vjedhur (rimorkio) i është kthyer të dëmtuarit dhe është bëtë restituimi i palës së dëmtuara. 

 

Për të akuzuarin V. H., gjykata si rrethanë rënduese përveç faktit se veprat penale janë 

kryer me shkallë të lartë të dashjes duke bashkëpunuar me bashkë të akuzuarit e tjerë, rrethanë 

tjetër renduese nuk gjeti. Ndërsa si rrethana lehtësuese vlerësoi faktin e pranimit të fajësisë në 

këtë fazë të procedurës nga i akuzuari për veprën penale për të cilën akuzohet, pendimi i thellë 



 Numri i lëndës: 2018:044972 
 Datë: 18.11.2022 
 Numri i dokumentit: 03681664 
 

8 (10)  

   
2
0
1
8
:0
4
4
9
7
3

 

për kryerjen e veprës penale, ka theksuar se është penduar për atë që ka bërë, ku këtë pendim e 

dëshmon edhe me vet faktin duke kërkuar falje para gjykatës dhe duke premtuar se në të ardhmen 

nuk do të përsëris veprime të tilla, moshën e re në kohën e kryerjes se veprës penale, 

bashkëpunimi i tij me gjykatën, si dhe keqardhjen e shfaqur nga i akuzuari për rastin e ndodhur 

si dhe gjendja e tij statusore, pasi që tani është i martuar dhe baba i dy fëmijëve të mitur dhe 

është mbajtës i fëmijës. Një fakt tjetër që gjykata mori për bazë në matjen e këtij dënimi është se 

sendi i vjedhur (rimorkio) i është kthyer të dëmtuarit dhe është bëtë restituimi i palës së dëmtuara. 

 

Gjykata pas vlerësimit të rrethanave lehtësuese dhe rënduese të elaboruara si më lartë, të 

akuzuarit B. P. i shqiptoj dënimin me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muaj i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet në afatin prej një (1) vit, në rast se i njëjti nuk kryen vepër të re penale si dhe 

dënim me gjobë në shumën prej dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj 

në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Gjykata 

përkitazi me dënimin me kusht morri për bazë edhe kërkim faljen e të akuzuarit si dhe gjendjen 

statusore, pasi që i njëjti është i martuar dhe mbajtës i familjes, ndërsa sa i përket lartësisë së 

dënimit me gjobë, gjykata vlerësoi gjendjen ekonomike të të akuzuarit, i njëjti është i punësuar 

– me bujqësi dhe është i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

Të akuzuarit L. P. i shqiptoj dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muaj 

i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej një (1) vit, në rast se i njëjti nuk kryen vepër të 

re penale si dhe dënim me gjobë në shumën prej dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar 

që ta paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykim. Gjykata përkitazi me dënimin me kusht morri për bazë edhe kërkim faljen e të 

akuzuarit si dhe gjendjen statusore, pasi që i njëjti është student, më parë i pa dënuar, ndërsa sa 

i përket lartësisë së dënimit me gjobë, gjykata vlerësoi gjendjen ekonomike të të akuzuarit, i 

njëjti realizon të ardhura nga ekonomia familjare-bujqësi dhe është i gjendjes së mesme 

ekonomike. 

 

Të akuzuarit V. Th. i shqiptoj dënimin me burgim në kohëzgjatje prej tre (3) muaj i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej një (1) vit, në rast se i njëjti nuk kryen vepër të re 

penale si dhe dënim me gjobë në shumën prej dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar 

që ta paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykim. Gjykata përkitazi me dënimin me kusht morri për bazë edhe kërkim faljen e të 

akuzuarit, sjelljen korrekte para gjykatës, pendesën e shprehur, gjendjen statusore, pasi që i njëjti 

është i martuar dhe baba i dy fëmijëve të mitur si dhe jeton e vepron në Suedi, ndërsa sa i përket 

lartësisë së dënimit me gjobë, gjykata vlerësoi gjendjen ekonomike të të akuzuarit, i njëjti është 

i punësuar dhe është i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

Të akuzuarit V. H. i shqiptoj dënimin me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muaj i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej një (1) vit, në rast se i njëjti nuk kryen vepër të re 

penale si dhe dënim me gjobë në shumën prej dyqind (200) €uro, të cilin dënim është i obliguar 

që ta paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, prej ditës së plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykim. Gjykata përkitazi me dënimin me kusht morri për bazë edhe kërkim faljen e të 

akuzuarit, pendesën e shprehur, sjelljen e tij para organeve të ndjekjes si dhe gjendjen statusore, 
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pasi që i njëjti është i martuar dhe baba i dy fëmijëve të mitur, është mbajtës i familjes, ndërsa 

sa i përket lartësisë së dënimit me gjobë, gjykata vlerësoi gjendjen ekonomike të të akuzuarit, i 

njëjti është i punësuar dhe është i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

Gjykata, me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e dënimit, vlerësoj edhe faktin se palës 

së dëmtuar i është kthyer  sendi i vjedhur me vepër penale. 

 

Gjykata me këtë dënim konsideron se të akuzuarit e kanë kuptuar rëndësinë e veprimeve 

të dëmshme, kanë kërkuar falje për palën e dëmtuar dhe duke premtuar se në të ardhmen nuk do 

ti përsërisin veprimet e tilla. Gjykata vlerëson se kryesit e veprës penale, në rastin konkret B. P., 

L. P., V. Th. dhe V. H., do t’i kuptojnë rëndësinë e veprës penale të cilën e kanë kryer dhe në 

këtë mënyrë të njëjtit do të reflektojnë që në të ardhmen mos të shkaktojnë veprime të ndaluara, 

përkatësisht mos të kryej vepër penale, e çka është edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-

se. Gjykata ka bindjen se një dënim i tillë është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore 

dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve. 

 

Nga të gjitha këto, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar, do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i tij dhe ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në 

proporcion me peshën e veprës penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë të 

akuzuarit dhe se në të ardhmen do të jenë më të kujdesshëm dhe do të përmbahen nga veprimet 

e tilla kundërligjore, si dhe një dënim i tillë do t’i parandalojë edhe personat e tjerë nga kryerja 

e veprave penale. 

 

 Në rastin konkret siç është theksuar edhe më sipër, po që se gjykata nuk do të gjente asnjë 

rrethanë lehtësuese, marrë për bazë rrethanat rënduese të rastit, të akuzuarve do t’ju shqiptonte 

dënim edhe më të ashpër. Megjithatë kjo gjykatë konsideron që ky dënim është i mjaftueshëm 

dhe i domosdoshëm që të akuzuarit të kuptojnë rëndësinë e veprës penale që e kanë kryer e po 

ashtu edhe rëndësinë që ka për pasojë sanksioni penal. 

 

Gjykata, konform nenit 450 par.2 nën  par.6 të KPPRK-së, të akuzuarit i ka obliguar që 

në mënyrë solidare t’i paguajnë shumën prej pesëdhjetë (50) €uro në emër të paushallit gjyqësor 

dhe, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit, gjykata e obligoi të akuzuarin të paguaj shumën prej 30 euro në emër të 

Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Gjykata, pasi që vlerësoi se shqyrtimi i kërkesës pasurore juridike do ta zvarriste 

procedurën penale në masë të konsiderueshme, në bazë të nenit 462 par.2 të KPPRK-së, gjykata 

të dëmtuarin A. G. nga fshati Bellacërkë, lidhur me realizimin e një kërkese të tillë e udhëzoi në 

procedurën juridiko civile - kontestimore.   

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, e në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPRK-së, u 

vendos si dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM  

P.nr.458/2017, datë 18 Nëntor 2022 

  

 

Sekretarja juridike,                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues,      

Shemsije Shehu                                                                           Dardan Hoxha 

_____________       ________________ 

    

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj gjykate, për 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 


