
   P.nr.2321/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtarja Vjollca Buzhala, me bashkëpunëtorin profesional Taulant Rexhëbeqaj, në 

lëndën penale kundër të akuzuarve: B.K, A.K, M.P dhe F.M që të gjithë nga Suhareka, 

për shkak të bashkëkryerjes së veprës penale vjedhjes së rëndë  nga neni 327 par.1 pika 

1.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 04/L-082  (KPRK), duke 

vendosur sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II.nr.3395/15 të datës 12.12.2017, pas mbajtjes së seancës publike të 

shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e Prokurorit të Shtetit- Musli Gashi, të akuzuarit B.K 

me mbrojtësin av.M.Sh, A.K me mbrojtësin me autorizim av.D.B dhe të akuzuarit F.M,  

me datë 20.08.2020, morri dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

   Të akuzuarit: 

 

B.K, nga i ati Q. dhe i së ëmës M., e gjinisë Xh.,  i lindur me datë ..., në fsh. ... 

KK Suharekë, ku dhe jeton,  ka të kryer VI klasë të shkollës fillore, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i pa punë, i martuar,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, posedon 

letërnjoftimin me nr. ... të lëshuar nga MPB në Prishtinë. 

  

A.K,  nga i ati S.,   dhe i së ëmës Z., e gjinisë S., i lindur me datë ..., në fsh. ..., 

KK Suharekë, ku dhe tani jeton, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i martuar, punëtor privat, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, posedon 

letërnjoftimin me nr. ... i lëshuar nga MPB në Prishtinë. 

 

F.M,  nga i ati R., dhe i së ëmës F.,  i lindur me datë ...  në fsh. ..., KK Suharekë, 

ku dhe tani jeton, me profesion bujk,  ka të kryer shkollën fillore, i martuar, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, posedon letërnjoftimin me nr.... i lëshuar nga MPB në 

Prishtinë 

 

J A N Ë  FA J T O R Ë 

 

I 

 

Se me datë 16.05.2014, në kohë të pavërtetuar në ..., në shtëpinë e të dëmtuarit 

N.M, te akuzuarit ne bashkëpunim dhe koordinim te veprimeve në mes veti me qëllim 

të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, kishin depërtuar me 

force në hapësira të mbyllura të shtëpisë duke përdorur mjete të forta kaçavidë, e kanë 

hapur derën e hyrjes së shtëpisë, në katin e parë prej nga kanë marr një mikser 

elektrik (përzierës materiali), duke i shkaktuar dëme te konsiderueshme materiale te 

dëmtuarit.  

 

     Me te cilat veprime te akuzuarit ne bashkëkryerje kanë kryer  veprën penale 

të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1.1lidhur me nenin 31 të KP-së. 

 

II 



 

Se ndërmjet datës 10-11.05.2014, në kohë të pavërtetuar  në ..., në shtëpinë e të 

dëmtuarit A.B, të akuzuarit në bashkëpunim dhe koordinim te veprimeve ne mes veti, me 

qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër kishin depërtuar 

me force në hapësira të mbyllura të shtëpisë – saktësisht ne garazhe, prej nga kanë marrë 

moto kultivatorin, dhe janë larguar në drejtim të panjohur, me ç’rast të dëmtuarit i 

shkaktojnë dëme të konsiderueshme materiale. 

 

Me te cilat veprime te akuzuarit ne bashkëkryerje kanë kryer  veprën penale 

të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1.1lidhur me nenin 31 të KP-së. 

 

III 

 

Me datës 11.05.2014, në kohë të pavërtetuar  në ..., te akuzuarit, me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, të akuzuarit në 

bashkëpunim dhe koordinim në mes veti kishin depërtuar me force në hapësira të 

mbyllura të shtëpisë prej nga kanë marrë moto kultivatorin vlera e te cilit është rrethe 

2000 €, si dhe frezat ne vlerë prej 700€,  dhe janë larguar në drejtim të panjohur, me 

ç’rast të dëmtuarit I shkaktojnë dëme të konsiderueshme materiale. 

 

Me te cilat veprime te akuzuarit ne bashkëkryerje kanë kryer  veprën penale 

të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1.1lidhur me nenin 31 të KP-së. 

 

IV 

 

            Me datës 02.05.2014, në kohë të pavërtetuar  në ..., te akuzuarit me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër ditën kritike në shtëpinë e 

të dëmtuarit N.M, shtëpia e cila ishte e pa meremetim- të akuzuarit në bashkëpunim dhe 

koordinim në mes veti kishin depërtuar me force në hapësira të mbyllura të shtëpisë prej 

nga kanë marrë dy mikser te fasadës, vlera e te cilëve është rrethe 400 €, dhe janë larguar 

në drejtim të panjohur, me ç’rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëme të konsiderueshme 

materiale. 

 

Me te cilat veprime te akuzuarit ne bashkëkryerje kanë kryer  veprën penale 

të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par. 1 pika 1.1lidhur me nenin 31 të KP-së. 

 

Andaj, Gjykata në bazë  të neneve 6, 7, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 73, 74 dhe 

75 par.1  pika 1.3, neni 80 par.1 dhe 2 pika 2.2 dhe 2.4  dhe nenin 327  paragrafi 1 të 

KPRK-së lidhur me dhe nenin 365 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (në vazhdim KPPRK), të akuzuarit i: 

 

 

  

GJYKON 
 



I. Ashtu që të akuzuarit B.K,  për veprën penale si nën  I të diapozitivit të 

aktakuzës  i vërteton  DENIM ME BURG me burg ne kohëzgjatje prej  (1,5) muaj, të 

cilin dënim do ta vuaj duke filluar 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe 

DENIM ME GJOBË në shumen 250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari 

duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

         -për veprën penale si nën  II të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej  (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 15 

ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 250 

(dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  III të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej  (1,5) muaji të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 15 

ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 250 

(dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  IV të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej  (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 15 

ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 250 

(dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në kuptim të nenit 80 par.1  dhe 2 pika 2.2 dhe 2.4 të KPRK-së, të akuzuarit B.K, 

ia shqipton dënimin unik ashtu që i vërteton dënimi me burg ne kohëzgjatje nga  5 

muajve , si dhe  dënim me gjobë 1000 (një)mijë Euro. Dënim me burg në kohëzgjatje prej 5 

muajve  i cili dënim me pajtimin e palëve në kuptim të nenit 47 të KPRK-së i zëvendësohet me 

dënim me gjobë në lartësi prej 2000 € (dymijë) euro ndërsa në kuptim të nenit 80 par .2 pika 2. 4 

të akuzuarit i shqipton dënim unik me gjobë në shumë prej 3000 (tremijë) euro. Të akuzuarit do 

ti llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 17.08.2020 deri më datën 

20.08.2020 ku për një ditë të kaluar do i llogaritet shuma prej 20 (njëzet) euro që i bije 

gjithsej për 3 ditë të kaluar shumën prej 60 (gjashtëdhjetë) eurove e cila shumë do i hiqet nga 

dënimi me gjobë i shqiptuar.  
 

Nëse i akuzuari B.K nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në 

shumë 2940 € (dymijë e nëntëqind e katër dhjete) euro në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, atëherë gjykata konform nenit 46 par.3 të KPRK-së, 

dënimin me gjobë në lartësi prej 2940 € (dymijë e nëntëqind e katër dhjete) euro, do t’i a 

zëvendëson me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 € llogaritet 1(një) dit burg, çka 

nënkupton  147 (njëqind e katër dhjete e shtatë) ditë burg. 

 

II. Të akuzuarit A.K,  për veprën penale si nën I të diapozitivit të aktakuzës  i 

vërteton  DENIM ME BURG me burg ne kohëzgjatje prej  (1,5) muaj,  të cilin dinim do 

ta vuaj duke filluar 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME 

GJOBË në shumen 250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  II të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej    (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 

15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 



250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  III të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej  (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 15 

ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 250 

(dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  IV të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej    (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 

15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 

250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në kuptim të nenit 80 par.1  dhe 2 pika 2.2 dhe 2.4 të KPRK-së, të akuzuarit A.K, 

ia shqipton dënimin unik ashtu që i vërteton dënimi me burg ne kohëzgjatje nga  5 

muajve, si dhe  dënim me gjobë 1000 (një)mijë Euro. Dënim me burg në kohëzgjatje prej 

5 muajve  i cili dënim me pajtimin e palëve në kuptim të nenit 47 të KPRK-së i 

zëvendësohet me dënim me gjobë në lartësi prej 2000 € (dymijë) euro ndërsa në kuptim 

të nenit 80 par .2 pika 2. 4 të akuzuarit i shqipton dënim unik me gjobë në shumë prej 

3000 (tremijë) euro.  

Nëse i akuzuari A.K nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në 

shumë prej 3000 (tremijë) euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, atëherë gjykata konform nenit 46 par.3 të KPRK-së, dënimin me gjobë në 

lartësi me nga 3000 (tremijë) euro, do t’i a zëvendëson me dënim me burgim, ashtu që 

për çdo 20 € llogaritet 1(një) dit burg, çka nënkupton  150 (njëqind e pesë dhjete) ditë 

burg. 

 

III. Të akuzuarit F.M,  për veprën penale si nën  I të diapozitivit të aktakuzës  i 

vërteton  DENIM ME BURG me burg ne kohëzgjatje prej (1,5) muaj,  të cilin dënim do 

ta vuaj duke filluar 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME 

GJOBË në shumen 250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  II të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej    (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 

15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 

250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  III të dispozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej  prej  (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke 

filluar 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në 

shumen 250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

-për veprën penale si nën  IV të diapozitivit të aktakuzës  i vërteton  DENIM ME 

BURG me burg ne kohëzgjatje prej    (1,5) muaj,  të cilin dënim do ta vuaj duke filluar 

15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe DENIM ME GJOBË në shumen 



250 (dyqindepesëdhjetë) euro, të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në kuptim të nenit 80 par.1  dhe 2 pika 2.2 dhe 2.4 të KPRK-së, të akuzuarit F.M, 

ia shqipton dënimin unik ashtu që i vërteton dënimi me burg ne kohëzgjatje nga  5 

muajve , si dhe  dënim me gjobë 1000 (një)mijë Euro. Dënim me burg në kohëzgjatje prej 5 

muajve  i cili dënim me pajtimin e palëve në kuptim të nenit 47 të KPRK-së i zëvendësohet me 

dënim me gjobë në lartësi prej 1500 € (njëmijë) euro ndërsa në kuptim të nenit 80 par .2 pika 2. 4 

të akuzuarit i shqipton dënim unik me gjobë në shumë prej 2500 (dymijë e pesëqind) euro.  

Nëse i akuzuari F.M nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në shumë 

prej 2500 (dymijë e pesëqind) euro në  afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, atëherë gjykata konform nenit 46 par.3 të KPRK-së, dënimin me gjobë 

në lartësi me nga 2500 (dymijë e pesëqind) euro, do t’i a zëvendëson me dënim me 

burgim, ashtu që për çdo 20 € llogaritet 1(një) dit burg, çka nënkupton  125 (njëqind e 

njëzetë e pesë) ditë burg. 

 

            Obligohen të akuzuarit qe  secili veç e veç ti paguajnë shpenzimet e procedurës 

penale dhe atë ne emër te paushallit gjyqësor shumen me nga 20 euro, si dhe nga 30 

Euro për programin për kompensimin e viktimave të krimit ne afatin ligjor prej 15 ditëve 

pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

  

Të dëmtuarit N.M, A.B dhe Xh.B që të tre nga Mamusha për realizimin e 

kërkesës pasurore–juridike, udhëzohen në kontest të rregullt civilo-juridik. 

 

 

                                                           A r s y e t i m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj 

gjykate ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.3395/15 të datës 12.12.2017, kundër të akuzuarve 

B.K, A.K, M.P dhe F.M që të gjithë nga Suhareka, për për shkak të bashkëkryerjes së 

veprës penale vjedhjes së rëndë  nga neni 327 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31  të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës 04/L-082  (KPRK). 

 

 Me aktvendimi e kësaj Gjykatë P.nr.2321/17 të datës 17.08.2020, është veçuar 

procedura penale ndaj të pandehurit M.P. 

 

Në shqyrtimin kryesor, i akuzuari B.K, ka pranuar fajësinë për veprën penale për 

të cilën akuzohet sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren. I njëjti ka 

deklaruar se, i vjen keq për rastin e ndodhur, dhe ka garantuar që në të ardhmen nuk do të 

kryej veprime të tilla apo të ngjashme lut gjykatën që t’i shqipton një dënim sa më të 

butë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit B.K, av. M.Sh, deklaron se duke pasur parasysh se i 

mbrojturi i tij vullnetarisht ka pranuar fajësinë me premtimin se i njëjti nuk do t’i 

përsërisë veprimet e tilla, andaj gjykatës i propozon që me rastin e llojit të dënimit të 

merr parasysh rrethanat lehtësuese që e karakterizojnë të mbrojturin e tij, pasi që i njëjti 

është familjar dhe nuk ka marrëdhënie të rregullt pune dhe me këtë rast t’i shqiptoj një 

dënim sa më të butë. 

 

I akuzuari A.K, deklaron se e pranon fajësinë për veprat penale të cilat ngarkohen 

dhe shton se kërkoj nga gjykata që të më shqiptoj një dënim sa më të butë, pasi që ndihet 



shumë i penduar për veprimet e bëra, punoj tani dhe e mbaj familjen dhe garanton në të 

ardhmen se nuk do të kryej veprime të tilla apo të ngjashme. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.K, av. D.B, deklaron se duke pasur parasysh se i 

mbrojturi i saj vullnetarisht ka pranuar fajësinë, me pretendim se i njëjti nuk do t’i 

përsëris veprimet e tilla, andaj gjykatës i propozon që me rastin e llojit të dënimit të merr 

parasysh rrethanat lehtësuese që e karakterizojnë të mbrojturin e saj, pasi që i njëjti është 

familjar dhe nuk ka marrëdhënie të rregullt pune dhe t’i shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

I akuzuari F.M në shqyrtim gjyqësor deklaron se pranon fajësinë për veprat penale 

për të cilat ngarkohen dhe shton se kërkoj nga gjykata që të më shqiptoj një dënim sa më 

të butë, pasi që ndihet shumë i penduar për veprimet e bëra, është i gjendjes së rëndë tejet 

të rëndë ekonomike, me 170 euro të veteranit të luftës është i sëmurë dhe gjykatës i 

dorëzoj si dëshmi, ku do të kuptohet se vuan nga sheqeri, zemra dhe i ka vendosur stendat 

në trup dhe garanton se në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla apo të ngjashme.  

 

Prokurori i shtetit deklaron se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë pasi që është 

ë përputhje të plotë me nenin 248 të KPPRK-së. 

 

Në kuptim të nenit 326 par. 4 të KPPRK-së gjykata ka vazhduar me fjalën 

përfundimtare të palëve. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaron se me vetë pranimin e fajësisë  

nga ana e të pandehurve, pranim i cili është bërë në përputhje të plotë me dispozitën 

ligjore të nenit 248 të KPPRK-së . Andaj, propozoj që pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor, të merr vendim meritor sipas ligjit. 

 

I dëmtuari HA.B deklaron se e mbështet fjalën e prokurorit të shtetit dhe e ndien 

vetën të dëmtuar dhe kërkon kompensimin e dëmit të shkaktuar. 

 

I dëmtuari Xh.B deklaron se e mbështet fjalën e prokurorit të shtetit dhe e ndien 

vetën të dëmtuar dhe kërkon kompensimin e dëmit të shkaktuar. 

 

I akuzuari B.K në fjalën përfundimtare deklaron se pranoj fajësinë për veprat 

penale dhe kërkoj nga gjykata që të më shqiptohet dënim sa më i butë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit B.K, av. M.Sh, në fjalën përfundimtare se pasi që i 

mbrojturi im e ka pranuar vullnetarisht fajësinë, propozoj nga gjykata që me rastin e llojit 

të dënimit të merr parasysh rrethanat lehtësuese, është familjar dhe nuk ka marrëdhënie 

pune dhe të shqiptoj dënim sa më të butë. 

 

I akuzuari A.K në fjalën përfundimtare deklaroi se e pranoj fajësinë për veprat 

penale dhe luti gjykatën që të shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.K, av. D.B, në fjalën përfundimtare deklaron se pasi që 

i mbrojturi im ka pranuar fajësinë për veprat penale, kërkoj që gjykata me rastin e llojit të 

dënimit të merr parasysh rrethanat lehtësuese, sepse i njëjti është familjar dhe nuk ka 

marrëdhënie pune dhe të shqiptoj dënim sa më të butë. 

 



I akuzuari F.M në fjalën përfundimtare, deklaron se vullnetarisht e kam pranuar 

fajësinë për veprat penale për të cilat ngarkohem dhe kërkoj nga gjykata të më shqiptoj 

dënim sa më të butë, pasi jam penduar për veprimet e mia, jam i gjendjes së dobët 

ekonomike, jetoj me 170 euro të pensionit të veteranit të luftës dhe garantoj që në të 

ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla. 

 

Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve dhe provave materiale në 

shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

I. Se me date 16.05.2014, në kohe te pavërtetuar ne  ..., në shtëpinë e të dëmtuarit 

N.M, te akuzuarit ne bashkëpunim dhe koordinim te veprimeve në mes veti me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, kishin depërtuar me force 

në hapësira të mbyllura të shtëpisë duke përdorur mjete të forta kaçavidë, e kanë hapur 

derën e hyrjes së shtëpisë, në katin e parë prej nga kanë marr një mikser elektrik 

(përzierës materiali), duke i shkaktuar dëme te konsiderueshme materiale te dëmtuarit.  

 

II. Se ndërmjet datës 10-11.05.2014, në kohë të pavërtetuar  në ..., në shtëpinë e të 

dëmtuarit A.B, të akuzuarit në bashkëpunim dhe koordinim te veprimeve ne mes veti, me 

qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër kishin depërtuar 

me force në hapësira të mbyllura të shtëpisë – saktësisht ne garazhe, prej nga kanë marrë 

moto kultivatorin, dhe janë larguar në drejtim të panjohur, me ç’rast të dëmtuarit i 

shkaktojnë dëme të konsiderueshme materiale. 

 

III. Me datës 11.05.2014, në kohë të pavërtetuar  në ..., te akuzuarit, me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, të akuzuarit në 

bashkëpunim dhe koordinim në mes veti kishin depërtuar me force në hapësira të 

mbyllura të shtëpisë prej nga kanë marrë moto kultivatorin vlera e te cilit është rrethe 

2000 €, si dhe frezat ne vlerë prej 700€,  dhe janë larguar në drejtim të panjohur, me 

ç’rast të dëmtuarit I shkaktojnë dëme të konsiderueshme materiale. 

 

IV. Me datës 02.05.2014, në kohë të pavërtetuar  në ..., te akuzuarit me qëllim të 

përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër ditën kritike në shtëpinë e 

të dëmtuarit N.M, shtëpia e cila ishte e pa meremetim- të akuzuarit në bashkëpunim dhe 

koordinim në mes veti kishin depërtuar me force në hapësira të mbyllura të shtëpisë prej 

nga kanë marrë dy mikser te fasadës, vlera e te cilëve është rrethe 400 €, dhe janë larguar 

në drejtim të panjohur, me ç’rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëme të konsiderueshme 

materiale. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga ana 

e të akuzuarve B.K, A.K dhe F.M të cilët në shqyrtimin fillestar, vullnetarisht kanë 

pranuar fajësinë, për veprën penale për të cilat akuzohen, andaj edhe gjykata nuk ka 

administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare nuk ka gjetur se ekziston ndonjë provë 

e pa pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit, kanë  kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila u vihet në barrë, dhe ky pranim 

është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në 

fakte dhe prova të çështjes që përmban aktakuza dhe se të akuzuarit prej fillimit të 

hetimeve e gjerë në këtë shqyrtim ka qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale, të 

cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk i ka kundërshtuar 

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 qenies së veprës penale të përshkruara si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit t’i shpall fajtor dhe 

t’i gjykoj 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 si në nenin 73 të KPRK-së të cilat 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethana lehtësuese për të 

akuzuarit gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e tyre, kanë shpreh keqardhje 

dhe kanë premtuar se asnjëherë në të ardhmen nuk do të kryejnë veprime të 

kundërligjshme, sjelljen e tyre korrekte gjatë procesit gjyqësor. Kështu që duke mos 

gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit dhe se  me këtë 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 të akuzuarit dhe se në të ardhmen dënimet e tilla të 

shqiptuara do të parandalojnë kryesit si dhe personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

 Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë konform nenit 463 par.2 të 

KPPRK-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 

par.2, nën.par.2.6 dhe 453 par.1 të KPPRK-së. 

 

            Vendimi për programin e kompensimin e viktimave te krimit u marrë ne kuptim 

te nenit 39 par.3 pika 1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit me Nr.05/L-

036. 

 

  Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

     P.nr. 2321/2017 më datë 20.08.2020 

 

      B.Profesional                         Gjyqtarja 

Taulant Rexhëbeqaj                              Vjollca Buzhala 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.  

 

 


