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Numri i lëndës: 2018:043704 

Datë: 14.01.2020 

Numri i dokumentit:     00760330 

 

P.nr.4/2014 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, gjyqtari i 

vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Shani Canziba, sekretar juridik i 

kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve F. M. nga fshati V., Komuna e  Rahovecit, 

dhe I. H. nga fshati R., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale vjedhja e rëndë në 

bashkëkryerje nga neni 327 paragrafi 1 pika 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.2148/2013 

të datës 03.01.2014, në shqyrtimin gjyqësor publik të mbajtur me datë 27.11.2019, në prezencën 

e Prokurorit të Shtetit Dëshire Jusaj, të akuzuarit F. M. dhe mbrojtësit të tij av. S. M. dhe të 

akuzuarit I. H., të njëjtën ditë, mori dhe publikisht shpalli, këtë:  

 

  

A K T GJ Y K I M 
 

Të akuzuarit: 

 

F. M., nga i ati A. dhe e ëma V., e lindur H., i lindur me datë ..., në fshatin V., Komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani jeton, me numër personal ..., ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i ati 

i një (1) fëmijë, bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

dhe 

 

I. H., nga i ati M. dhe e ëma A., e lindur H., i lindur me datë ..., në fshatin R., Komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani jeton, me numër personal ..., ka të kryer shkollën fillore, i pa martuar, 

bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

 

JANË FAJTORË 

  

Sepse, mes dt.04/05.11.2013, në orët e vona të përcaktuara të mesnatës në shtëpinë e të dëmtuarit 

H. K. nga fshati S., Komuna e Rahovecit, me qëllim të përvetësimit të sendit të huaj të luajtshëm 

e të kundërligjshëm, të akuzuarit F. M. e I. H., në bashkëveprim duke shfrytëzuar mos prezencën 

e pronarit i cili gjendet me punë jashtë- në Zvicër, kanë depërtuar me forcë brenda në shtëpi dhe 

me mjetë të përshtatshëm – të fortë, kanë hapur derën e hyrjes e më pas kanë demoluar dyert 
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tjera të dhomave duke i hap në kërkim të gjërave me vlerë në dëm të dëmtuarit H. H. K. dhe me 

këtë rast kanë marrë një pushkë gjuetie të markës “Single Barrel” – 12 GA, cal – 12.mm, prodhim 

turk me numër serik 063-973, 2 lap-top, 1 çantë ngjyrë të zezë, 6 telefona, dy zingjir qafe, 

bizhuteri, cigare marlboro duke shkaktuar dëm të dëmtuarit rreth 2000 €. 

 

- Me këtë kanë kryer veprën penale vjedhja e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 pika 1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së. 

  

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 38, 46 par.1 pika 1.1, 47, 48, 49, 69 dhe 70 të KPRK-

së, si dhe nenit  365 të Kodit të Procedurës Penale, të njëjtve i shqipton: 

 

 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu që: 

 

I. Të akuzuarin e parë F. M., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej dy (2) 

viteve, ndërsa gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej një (1) viti, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. Të akuzuarin e dytë I. H., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej dy (2) 

viteve, ndërsa gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej një viti, nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Të akuzuarit obligohen që ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër 

të paushallit gjyqësor secili do të paguaj shumën prej tridhjetë (30) Euro, ndërsa në emër të 

kompensimit për viktimat e krimit shumën prej tridhjetë (30) Euro, të gjitha këto në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

ekzekutimit të dhunshëm. 

     

I dëmtuari H. H. K. nga fshati S., Komuna e Rahovecit, për realizimin e kërkesës pasurore 

– juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko - civil.   

   

 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën, PP.nr.2148/2013 të datës 03.01.2014, me të cilën i ka akuzuar të pandehurit F. M. 

nga fshati V., komuna e  Rahovecit, dhe I. H. nga fshati R., Komuna e Rahovecit, për shkak të 

veprës penale vjedhja e rëndë në bashkëkryerje nga neni 327 paragrafi 1 pika 1, lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të 

provave të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

Gjykata me datë 27.11.2019, ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilën kanë marrë 

pjesë: Prokurori i Shtetit Dëshire Jusaj, i akuzuari F. M. dhe mbrojtësi i tij, avokat S. M. nga 

Prizreni dhe i akuzuari I. H.. 
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Prokurori i shtetit, pas leximit dhe analizimit të aktakuzës, bëri përmirësimin e dispozitivit të 

aktakuzës ashtu që në reshtin e parë pas fjalisë “Në orët e vona të përcaktuara të mesnatës”, duhet 

të shtohet fjalia sa i përket vendit të kryerjes së veprës penale pra “në shtëpinë e të dëmtuarit H. 

K., në fshatin S., Komuna e Rahovecit”, ndërsa aktakuza në pjesën tjetër mbetet e pa ndryshuar. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se të akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën, të njëjtëve 

u’a ka dhënë mundësinë që ta pranojnë ose të mos e pranojnë fajësinë, por paraprakisht i ka 

informuar lidhur me pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që ngarkohen.  

 

I akuzuari F. M., ka deklaruar se: Pas konsultimit me mbrojtësin e tij, e sidomos pas njoftimit 

nga ana e gjyqtarit të çështjes se ka të drejtë të pranoj fajësinë në çdo fazë të procedurës penale, 

e sidomos për shkak se kjo çështje ka zgjatur shumë, e pranon fajësinë për veprën penale për të 

cilën akuzohet sipas pikës së aktakuzës. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F. M., avokati S. M., pas deklarimit të klientit të tij lidhur me pranimin 

e fajësisë ka theksuar: Pasi që i mbrojturi i tij para fillimit të shqyrtimit gjyqësor, lidhur me 

gatishmërinë e tij për pranimin e fajësisë për veprën penale që i vihet në barë sipas aktakuzës, 

nga këshillimet e mjaftueshme me atë si mbrojtës, të njëjtit i janë sqaruar pasoja dhe natyra e 

pranimit të fajësisë, e gjithashtu pranimi i fajësisë nga ana e të mbrojturit të tij është bërë me 

vullnet të plotë të tij, pa qenë i ndikuar apo i vënë në lajthim, pranimin e fajësisë e ka bërë me 

dëshirë dhe vullnet të plotë ashtu siç është i ngarkuar për të gjitha pikat e aktakuzës dhe pa 

vërejtje të tjera, ndaj gjykatës i ka propozuar që ta pranoj pranimin e fajësisë nga i mbrojturi i tij. 

 

I pandehuri I. H., ka deklaruar se: E pranon fajësinë për veprën penale me të cilën e ngarkon 

Prokuroria këtë e ka bërë edhe në seancat e mëhershme, por meqenëse veprën e kanë kryer në 

bashkëkryerje gjykata nuk e ka aprovuar pranimin e fajësisë, andaj edhe një herë e ka lutur 

gjykatën që ta aprovoj pranimin e fajësisë. 

 

Gjykata, gjithashtu e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit, sa i përket pranimit të 

fajësisë nga ana e të pandehurit.  

 

Prokurori i Shtetit Dëshire Jusaj, nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë, pasi që pranimi i 

fajësisë mbështetet në provat që gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Duke pasur parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, e meqenëse janë plotësuar të gjitha kushtet 

ligjore nga neni 248 par.1 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues ka aprovuar pranimin e fajësisë 

nga i akuzuari dhe në kuptim të nenit 326 par.4 të të njëjtit kod, shqyrtimin gjyqësor e ka 

vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve.  

 

Prokurori i Shtetit Dëshire Jusaj, në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Gjendja faktike e 

përshkruar në dispozitivin e aktakuzës, u argumentua me ligj me vet faktin e pranimit të fajësisë 

së të akuzuarve në këtë seancë gjyqësore, pranim i fajësisë ky i bërë në mënyrë të vullnetshme 

pa presion dhe të vetëdijshëm për pasojat e tyre, e po ashtu pas konsultimeve të mjaftueshme nga 

i akuzuari F. M. me mbrojtësin e tij. Bazueshmëria ligjore nga aktakuza, ka mbështetje edhe në 

shkresa të lëndës e me të cilat vërtetohet përgjegjësia penale e këtu të akuzuarve për veprën 

penale që u është vënë në barrë, kështu që ka kërkuar nga gjykata që të njëjtit të shpallen fajtorë, 

të dënohen sipas ligjit si dhe të obligohen në kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale, 

si dhe me rastin e shqiptimit të dënimit krahas rrethanave rënduese, të ketë parasysh edhe 

pranimin e fajësisë si rrethanë lehtësuese. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit F. M., avokati S. M., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Meqenëse 

i mbrojturi i tij e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën ngarkohet, i ka propozuar 

gjykatës që me rastin e matjes së dënimit, llojit dhe lartësisë së tij të aplikoj dispozitën e nenit 

75 që të mbrojturit të tij, të ia zbus dënimin, meqenëse ekzistojnë rrethanat për faktin se e ka 

pranuar fajësinë, nga koha kur është kryer kjo vepër ka kaluar një kohë relativisht e gjatë dhe atë 

më shumë se 6 vite e gjysmë, po ashtu të dëmtuarit i ka kërkuar falje, është ndier i penduar, 

raportet me të dëmtuarin i kanë rregulluar, për faktin se i dëmtuari është burri i hallës së tij dhe 

se rastin ia ka falur. Po ashtu gjësendet e marra i janë kthyer të dëmtuarit dhe se i njëjti nuk ka 

parashtruar kërkesë pasurore juridike deri më tani, nga koha e kryerjes së kësaj vepre penale nuk 

ka rënë ndesh me ligjin, është i gjendjes së dobët materiale, i pa punë dhe shfrytëzues i ndihmës 

sociale, pasi që është i vetmi mbajtës i familjes së tij, si dhe gjykatës i premton se në të ardhmen 

nuk do të kryej vepra tjera penale. Andaj, ka kërkuar nga  gjykata që ti merr parasysh të gjitha 

këto rrethana lehtësuese dhe ndaj të mbrojturit të tij ti shqipton një dënim me burgim të 

kushtëzuar, në të cilin do të arrihet edhe qëllimi i plotë i dënimit tek i mbrojturi i tij. 

 

I akuzuari F. M., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Pajtohet në tërësi me fjalën 

përfundimtare të dhënë nga mbrojtësi i tij, nuk ka asgjë për të shtuar, përpos faktit se edhe një 

herë thekson se është penduar për veprën penale për të cilën e ka kryer, por në atë kohë ka qenë 

i ri dhe është mashtruar. 

 

I akuzuari i dytë I. H., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: E ndjen veten fajtor për rastin që 

i ka ndodhur dhe i vjen keq për këtë. Ka premtuar para gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryej 

vepra tjera penale. E ka lutur gjykatën që me rastin e caktimit të llojit të dënimit të ketë parasysh 

kohën e gjatë nga kryerja e veprës penale, faktin se nga ajo kohë e deri më sot nuk ka kryer vepër 

tjetër penale, është i gjendjes së dobët ekonomike dhe të ardhurat e vetme i siguron nga puna e 

kohë pas kohshme fizike, e të cilat nuk i mjaftojnë as për gjëra elementare për vete dhe familjen 

e tij, pasi jeton së bashku me dy prindërit e tij dhe gjyshen të cilët janë të moshuar dhe të pa 

punë, kështu që e ka lutur gjykatën që me rastin e caktimit të dënimit t’ia shqiptoj një dënim sa 

më të butë. 

  

Gjykata ka gjetur se të akuzuarit kanë kryer veprën penale vjedhja e rëndë në bashkëkryerje nga 

neni 327 paragrafi 1 pika 1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe gjendjen e këtillë faktike e mori 

në tërësi ashtu siç ishte e përcaktuar në aktakuzë dhe në provat të cilat i përmbante aktakuza, e 

ato janë:  

- Deklarata e të akuzuarve F. M. e I. H. dhënë në polici;  

- Raporti i policisë; 

- Procesi mbi shikimin e vendit të ngjarjes; 

- Vërtetimi mbi konfiskimin dhe kthimin e sendeve; 

- Si dhe foto dokumentacioni që gjendet në shkresat e lëndës, janë prova të mjaftueshme me të 

cilat vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprën penale e cila u vihet në barrë. 

 

Prandaj në bazë të këtyre provave dhe vet pranimit të fajësisë, gjykata ka ardhur në përfundim 

se në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpallë 

fajtorë dhe ti gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësitë penale juridike të 

tyre. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat rënduese dhe lehtësuese të parapara në nenin 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Rrethanë rënduese për 
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të dy të akuzuarit gjykata mori faktin se të njëjtit veprën penale e kanë kryer në bashkëkryerje, 

si dhe e kanë shfrytëzuar mungesën e të dëmtuarit, ndërsa prej rrethanave lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar rrethanat personale të të akuzuarve, janë të moshës së re, i akuzuari i parë tani është i 

martuar dhe ka një fëmijë të vogël, janë të gjendjes së dobët ekonomike, nga ajo kohë e deri më 

tani nuk kanë rënë ndesh me ligjin, pastaj kohën e gjatë që ka kaluar që nga kryerja e veprës 

penale, të njëjtit në gjykim kanë pasur qëndrim tejet korrekt, pranimin e fajësisë, pendimin e 

tyre, si dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra të tjera penale. 

 

Andaj, duke i pasur parasysh të lartcekurat, si dhe rrethanat në të cilat të akuzuarit e kanë kryer 

veprën penale, gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi me kusht, është adekuat me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurve dhe është e bindur 

se me këtë dënim do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit konform nenit 38 par. 1 dhe 2 të 

KPRK-së, dhe i njëjti është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit, si dhe konsiston në parandalimin e kryerësve 

nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, rehabilitimin e tyre, si dhe të përmbajë personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, u mor 

konform nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar. 2.6 lidhur me nenin 453 par.1 të KPPK-së, ndërsa vendimi 

për kompensimin e viktimave të krimit u mor në kuptim të nenit 39 parg.3. nënparagrafi 3.1 të 

Ligjit  Nr.05/L – 036 Për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest civil sipas 

nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

   

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

P.nr.4/2014 me datë 27.11.2019 

 

B. Profesional,                              Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Armond Qmega                                                                                       Ilir Rashkaj 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 


