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P.nr.607/2013 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

gjykues Ilir Rashkaj, me procesmbajtësin 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 se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes në vazhdimësi nga 

neni 325 par.1 pika 1, lidhur me nenin 31 dhe 81 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.2040/2013 të datës 13.12.2013, 

pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik me datë 13.08.2018, në prezencën e Prokurorit të Shtetit 

Bajram Kryeziu, të akuzuarit F. M., dhe mbrojtësit të tij Av. S. M. nga Prizreni, të akuzuarit I. H., si 

dhe të dëmtuarve S. M. dhe Sh. M., respektivisht me datë 15.08.2018, mori dhe publikisht shpalli, 

këtë:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

Të akuzuarit: 
 

I. F. M., nga i ati A. dhe e ëma V., e lindur H., i lindur me dt...., në fshatin V., komuna e Rahovecit, ku 

edhe tani jeton, me nr. personal ..., ka të kryer shkollën fillore, bujk, i martuar, i ati i një (1) fëmije, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, dhe 

 

II. I. H., nga i ati M. dhe e ëma A., e lindur H., i lindur me dt...., në fshatin R., komuna e Rahovecit, 

ku edhe tani jeton, me nr. personal ..., ka të kryer shkollën fillore, bujk, i pa martuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

 

JANË FAJTORË  
Sepse: 
 
I. Mes datës 05-06.11.2013, në orët e vona të përcaktuara të mesnatës, me qëllim të përvetësimit të 

sendit të huaj të luajtshëm e të kundërligjshëm, të akuzuarit në bashkëveprim pasi kanë hyrë brenda në 

plemë (shtallë) e të dëmtuarit S. H. M., kanë marrë një motorsharrë të tipit “Stihl”, ngjyrë portokalli 

dhe me pas kanë ikur në drejtim të paditur, me ç’rast më vonë e kanë shitur motorsharren duke 

shkaktuar dëmë të dëmtuarit në vlerë prej 450 €.  

 

II. Me datë 05.11.2013, në orët e vona të përcaktuara të mesnatës, me qëllim të përvetësimit të sendit 

të huaj të luajtshëm e të kundërligjshëm, të akuzuarit në bashkëveprim duke qenë mysafirë te tezaku, i 

dëmtuari B. H., dhe në të dalë nga konaku në nënshkallët e shtëpisë së tij (të dëmtuarit) kanë marrë një 

motorsharrë të tipit “Stihl”, ngjyrë portokalli, me nr.1127967330 BS, dhe më pas kanë ikur në drejtim 

të paditur, me ç’rast më vonë e kanë shitur motorsharren për 150 €, duke marrë paratë duke shkaktuar 

dëm të dëmtuarit në vlerë prej 450 €. 
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III. Mes datës 06-07.11.2013, në orët e vona të përcaktuara të mesnatës, me qëllim të përvetësimit të 

sendit të huaj të luajtshëm e të kundërligjshëm, të akuzuarit në bashkëveprim pasi kanë hyrë brenda në 

plemë (shtallë) e të dëmtuarit Sh. B. M., kanë marrë një motorsharrë të tipit “Stihl”, ngjyrë portokalli, 

me nr.319673304-AS, dhe me pas kanë ikur në drejtim të paditur, me ç’rast më vonë i’a kanë shitur 

motorsharren B. H., në vlerë prej 50 €, duke shkaktuar dëm të dëmtuarit në vlerë prej 450 €. 

 

Me këto veprime në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes në vazhdimësi nga neni 325 

par.1 pika 1, lidhur me nenin 31 dhe 81 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 21, 41, 42, 49 par.1 pika 1.1, 50, 51, 52 dhe 73 të KPRK-së, 

si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, të njëjtëve i’u shqipton: 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 
Ashtu që: 

 

I. Të akuzuarin F. M., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë (8) muajve, si dhe dënim 

me gjobë në shumën prej dyqind (200) euro, 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 të re penale, dhe  

 
II. Të akuzuarin I. H., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë (8) muajve, si dhe dënim 

me gjobë në shumën prej dyqind (200) euro, 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 të re penale. 

 

Të dëmtuarit: S. H. M. dhe Sh. B. M., që të dy nga fshati V., komuna e Rahovecit, nuk janë udhëzuar 

në kontest civil, pasi që të njëjtit në fjalë përfundimtare kanë deklaruar se nuk parashtrojnë kërkesë 

pasurore juridike.  

 

I dëmtuari B I. H. nga fshati R., komuna e Rahovecit, udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta 

realizojë në kontest civil. 

 

Obligohen të akuzuarit që ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale sado që të jenë ato sipas 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor secili do të paguajë 

shumën prej pesëdhjetë (50) Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

 

A r s y e t i m 
 

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

aktakuzën PP.nr.2040/2013 të datës 13.12.2013, 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 veprave penale të 

vjedhjes në vazhdimësi, si bashkëkryes nga neni 325 par.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. 
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Gjykata, me datë 13.08.2018, ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, në të cilën kanë marrë pjesë: 

Prokurori i Shtetit Bajram Kryeziu, i akuzuari F. M. dhe mbrojtësi i tij, Av. S. M., i akuzuari I. H., si 

dhe dëshmitarët S. M. dhe Sh. M..  

 

Pas leximit dhe analizimit të aktakuzës, prokurori i shtetit ka qëndruar në tërësi pranë saj.   

 

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

dhënë mundësinë që ta pranojnë ose të mos e pranojnë fajësinë. Pasi që të akuzuarit e kanë pranuar 

fajësinë gjykata i’u ka tërhequr vërejtjen lidhur me pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që 

iu ngarkohet. Gjykata, gjithashtu e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit sa i përket 

pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurve, dhe i njëjti ka qenë i mendimit se pranimi i fajësisë është 

plotësisht i vullnetshëm dhe 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 të 

akuzuarit 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 Bajram Kryeziu, në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Me pranimin e fajësisë që 

u bë lirshëm dhe vullnetshëm nga të pandehurit si dhe provave të cilat gjenden në shkresa të lëndës, 

është vërtetuar mjaftë se të njëjtit kanë kryer veprat penale të vjedhjes në bashkëkryerje nga neni 325 

par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i ka propozuar gjykatës që si rrethanë lehtësuese të 

merr pranimin e fajësisë, sjelljen korrekte në gjykim, moshën e të akuzuarve, si dhe rrethanat rënduese 

nëse gjenë, ashtu që të njëjtit të shpallen fajtorë dhe të dënohen në bazë të ligjit, si dhe të obligohen në 

kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale. 

 

I dëmtuari S. M., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Nuk parashtron kërkesë pasurore juridike, 

si dhe nuk i bashkangjitet ndjekjes penale ndaj të akuzuarve, dhe i’a lenë gjykatës në vlerësim. 

 

I dëmtuari Sh. M., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Nuk parashtron kërkesë pasurore juridike, 

si dhe nuk i bashkangjitet ndjekjes penale ndaj të akuzuarve, dhe i’a lenë gjykatës në vlerësim. 

 

Av. S. M., mbrojtës i të akuzuarit të parë F. M., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Meqenëse i 

mbrojturi i tij F. M. ka pranuar fajësinë, të cilin pranim e ka bërë vullnetarisht pa ndonjë ndikim apo 

në lajthitje dhe pasi ka kuptuar në tërësi natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, e duke marrë për 

bazë edhe pendimin e thellë për veprat penale të kryera, moshën relativisht të re, gjendjen materiale të 

dobët në familje, qëndrimin dhe sjelljen korrekte para gjykatës, premtimin se në të ardhmen nuk do të 

përsërisë veprime të tilla, i ka propozuar gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit, llojit dhe 

lartësisë së tij, ti ketë parasysh si rrethana lehtësuese, me bindje se edhe me një dënim të kushtëzuar do 

të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit, i cili do të ndikon si preventiv që në të ardhmen të mos kryej 

vepra tjera penale. 

 

I akuzuari i parë F. M., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: E ndien veten fajtor dhe është 

penduar për rastin që i ka ndodhur, i ka kërkuar falje këtu të akuzuarve, si dhe pajtohet me deklarimet 

e mbrojtësit të tij. 

 

I akuzuari i dytë I. H., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: E ndien veten fajtor dhe është penduar 

për veprimet e tij, i ka premtuar gjykatës se kjo do të jetë hera e fundit që ka kryer vepër penale dhe në 

të ardhmen nuk do të përsëritet një gjë e tillë. Andaj, e ka lutur gjykatën që me rastin e caktimit të llojit 

dhe lartësisë së dënimit t’ia shqipton një dënim sa më të butë, pasi që është i gjendjes së varfër 

ekonomike dhe jeton nga puna e herëpashershme fizike. 
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Gjykata ka gjetur se të akuzuarit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të vjedhjes në vazhdimësi 

nga neni 325 par.1 pika 1, lidhur me nenin 31 dhe 81 të KPRK-së, dhe gjendjen e këtillë faktike e mori 

në tërësi ashtu siç ishte e përcaktuar në aktakuzë, si dhe në provat dhe shkresat të cilat i përmban 

aktakuza, e ato janë: raporti fillestar i incidentit i dt.22.11.2013, raporti i oficerit nr.KI-1565 i 

dt.22.11.2013, deklarata e të dëmtuarit S. M., dhënë në Stacionin policor në Rahovec me 

dt.22.11.2013, deklarata e të akuzuarit F. M., dhënë në Stacionin policor në Rahovec me 

dt.21.11.2013, deklarata e të akuzuarit I. H., dhënë në Stacionin policor në Rahovec me dt.21.11.2013, 

certifikata mbi dorëzimin e dt.27.11.2013, foto-dokumentacioni, si dhe shkresat tjera që gjenden në 

lëndë, janë prova të mjaftueshme, me të cilat vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprën penale 

sikurse në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, duke vepruar sipas detyrës zyrtare e në kuptim të nenit 360 paragrafi 2 të 

KPRK-së, ka konstatuar se të akuzuarit në bashkëkryerje kanë kryer veprat penale të vjedhjes në 

vazhdimësi nga neni 325 par.1 pika 1, lidhur me nenin 31 dhe 81 të KPRK-së, pasi që janë kryer më 

shumë se dy vepra penale, janë të llojit të njëjtë, i kanë kryer personat e njëjtë, të tri veprat janë kryer 

brenda dy-tri ditëve, dhe të gjitha veprat janë kryer me dashje. 

 

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 përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

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

lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 73 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të cilat 

ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të të akuzuarve, se është hera e parë që kishin rënë ndesh me ligjin, se të njëjtit në 

gjykim kanë pasur qëndrim tejet korrekt, pranimin e fajësisë, pendimin, në kohën e kryerjes së veprave 

penale kanë qenë të moshës relativisht të re, i akuzuari i parë tani është martuar, i ati i një fëmije, 

faktin se i’u kanë kërkuar publikisht falje të dëmtuarve, të dëmtuarit nuk kanë parashtruar kërkesë 

pasurore juridike dhe nuk i janë bashkangjitur ndjekjes penale, gjendjen e dobët ekonomike, pasi që 

nuk janë të punësuar dhe të ardhurat e vetme i sigurojnë nga puna fizike e kohëpaskohshme, 

premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra tjera penale, ndërsa si rrethana rënduese gjykata 

mori parasysh intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, pasi që kanë cenuar pronën 

private, si dhe faktin se të akuzuarit veprat penale i kanë kryer gjatë natës.  

 

Andaj, gjykata ka ardhur në përfundim se me shqiptimin e dënimit me kusht, do të arrihet efekti dhe 

qëllimi i dënimit konform nenit 41 par.1 dhe 2 të KPRK-së, ky dënim është në proporcion me peshën e 

veprës, me sjelljen dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit dhe vendimi mbi 

dënimin do të parandalojë kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tyre, do të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, si dhe do të shprehë 

gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e 

ligjit.  

 

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

konform nenit 453 par.4 të KPPK-së. 

 

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.  
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA RAHOVEC 
- Divizioni Penal - 

P.nr.607/2013, me datë 15.08.2018 
 
Sekr. juridik,                                                         Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Shani Canziba                                                                            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.             
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