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Numri i lëndës: 2018:030587 

Datë: 04.10.2019 

Numri i dokumentit:     00554202 

                                                                               

P.nr.286/2018 

 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari i vetëm gjykues 

Lavdim Bajraktari, me procesmbajtësen  Albina Loshi, praktikante e kësaj gjykate  në lëndën 

penale kundër të akuzuarve M. K. dhe T. K.  që të dytë nga fshati T. komuna Malishevë,  për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje vjedhje  të parashikuar  nga neni 325 par.1  lidhur me 

nenin 31 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, duke vendosur sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren Departamentin i Përgjithshëm PP.II.nr. 1771-

6/16 të datës 21.06.2018, në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datë 03.10.2019, në prezencë të 

Prokurorit të Shtetit Milot Krasniqi, dhe të akuzuarve mori  dhe publikisht shpalli ketë, ndërsa 

me datë 04.10.2019 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

Të akuzuarit : 

 

1. M. K. nga i ati J. dhe e ëma Z. e gjinisë Sh. i lindur me 04.02.1997 në D., me vendbanin  

fshati T. komuna Malishevë, me numër të letërnjoftimit .............., beqar, ka përfunduar 

shkollimin fillor, i punësuar, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës,  

 

2.T. K. nga i ati J. dhe e ëma Z. e gjinisë Sh. i lindur me 06.04.1995 në Drenas, me vendbanin  

fshati T. komuna Malishevë, me numër të letërnjoftimit ............, i martuar, ka përfunduar 

shkollimin fillor, i punësuar, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës,  

 

 

 JANË  FAJTOR 

Sepse , 
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 Me datë 15.07.2016 në orë të pa vërtetuar, në fshatin G. komuna Suharekë, të akuzuarit  

duke vepruar në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete  marrin 

pasurinë e huaj të luajtshme , në atë mënyrë që shkojnë në fshatin e lartëcekur hyjnë në 

livadhin –kullosën e të dëmtuarit A. B. dhe nga kullosa vjedhin 1(një) lopë pa u vërejtur nga 

askush dhe nga aty largohen nga vendi i ngjarjës, 

 

 - me këtë veprim në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vjedhje  nga neni 

325 parag.1 e lidhur me nenin 31  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës  (KPRK) 04/L-

082. 

 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,41,42,45, 46,47 83 si dhe nenit 325 par.1, lidhur 

me nenin 31 të Kodit  Penal të Republikës së Kosovës ( KPRK) 04/L-082, dhe neneve 365, 

450, 463 të Kodit të Procedurës  Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123 të 

akuzuarit: 

 

 

                                            I  GJ Y K O N 

 

 

1.Të akuzuarin M. K. 

 

DËNIM ME BURG në kohëzgjatje  prej 3 (tre) muajve, dënim ky i cili me kërkesën e të 

akuzuarit  shëndërrohet në dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dy qind euro), të cilin duhet 

ta paguaj në kohëzgjatje prej 3 muajsh në kiste të barabarta që duhet të paguhet në fund të çdo 

muaji. Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do të shëndërrohet në dënim 

me burg.  

Koha e kaluar në arrest shtëpiak prej dt.17.07.2016 deri me dt. 16.08.2016 llogaritet në 

shqiptimin e dënimit me gjobë ashtu që një ditë e kaluar në paraburgim llogaritet 20 euro të 

shqiptimit të dënimit me gjobë, dhe 

 

DËNIM ME GJOBË në shumën prej 150 € (një qind e pesë dhjetë  euro), të cilin duhet të 

paguaj në afat prej 3 muajve në kiste të barabarta dhe ate në fund të çdo muaji, pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i akuzuari në afatin  e caktuar  nuk dëshiron  ose 

nuk mund të paguaj gjobën, gjykata  mund të zavendësoj dënimin me gjobë  në dënimin me 

burgim, duke e shëndrruar dënimin  me gjobë  në 7 ( shtatë ) ditë burgim ashtu që një ditë 

burgim  llogaritet  me 20 € (njëzetë) euro gjobë. 

 

2.Të akuzuarin T. K. 

 

 DËNIM ME BURG në kohëzgjatje  prej 3 (tre) muajve, dënim ky i cili me kërkesën e të 

akuzuarit  shëndërrohet në dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dy qind euro), të cilin duhet 

ta paguaj në kohëzgjatje prej 3 muajsh në kiste të barabarta që duhet të paguhet në fund të çdo 

muaji. Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do të shëndërrohet në dënim 

me burg, dhe  

 

DËNIM ME GJOBË në shumën prej 150 € (një qind e pesë dhjetë  euro), të cilin duhet të 

paguaj në afat prej 3 muajve në kiste të barabarta dhe ate në fund të çdo muaji, pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i akuzuari në afatin  e caktuar  nuk dëshiron  ose 

nuk mund të paguaj gjobën gjykata  mund të zavendësoj dënimin me gjobë  në dënimin me 
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burgim, duke e shëndrruar dënimin  me gjobë  në 7 ( shtatë ) ditë burgim ashtu që një ditë 

burgim  llogaritet  me 20 € (njëzetë) euro gjobë. 

 

 

 Obligohen  t’i paguajnë  shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të paushallin 

gjyqësor  shumën prej  20 €( njëzetë)  euro, në mënyrë solidare, dhe në emër te taksës për 

kompenzimin e viktimave te krimit në shumën prej 30 € ( tridhjetë) euro, secili veç e veç, të 

gjitha këto pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenimin të përmbarimit të 

detyruar.  

 

I dëmtuari A.  H. B. nga fshati G.  komuna  Suharekë për realizimin e kërkesë pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën PP.II.nr. 

1771-6/16 të datës 21.06.2018  ka akuzuar M. K. dhe T. K., për shkak të vepres penale në 

bashkëkryerje vjedhje nga neni 325 par.1  lidhur me nenin 31 të  Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 04/L-082, aktakuzë të cilen gjatë seancës së shqyrtimit fillestar e ka 

përfaqësuar Prokurori i Shtetit Milot Krasniqi. 

  

Në shqyrtimin fillestar  mbajtur më datën 03.10.2019 është lexuar aktakuza nga 

prokurori i Shtetit  dhe pas leximit të aktakuzës të akuzuarit ka deklaruar se e kanë kuptuar 

aktakuzën dhe veprën penale që i vihet në barrë, duke deklaruar se pranojnë fajsinë për veprën 

penale që akuzohen, dhe kërkuan nga gjykata që të i’u shqiptohet një dënim më i butë. 

 

Prokurori i shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit  për pranimin e fajsisë, ka 

theksuar se nuk e kundërshton deklarimin e të akuzaurve për të pranuar fajsinë për veprën 

penale që i vihet në barrë, pranimi i fajsisë bëhet pa presion dhe mbështet në prova që përmban 

aktakuza dhe sipas kushteve të parapara në dispozitat ligjore.   

 

Gjyqtari vetëm pas deklarimit të të akuzuarve dhe prokurorit të shtetit rreth pranimit  të 

fajsisë ka marrë aktvendim me anë të së cilit ka pranuar deklarimin e të akuzuarve për pranimin 

e fajsisë duke vlersuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore  për një gjë të tillë sipas nenit 

248 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës ( KPPRK)04/L-082. Pastaj 

gjyqtari ka përcaktuar se të akuzuarit kuptonjnë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, se 

pranimi bëhet vullnetarisht nga të akuzuarit, se pranimi i fajit mbështete në faktet e qështjes që 

përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike. 

   

Duke u bazuar në  deklarimin e të akuzaurve për të pranuar fajsinë në tërësi për të gjitha 

pikat e aktakuzës,  gjykata nuk administroi me provat në këtë çështje penale juridike, pasi që 

gjykata ka konstatuar dhe vlerësuar këtë gjendje të pakontestuar faktike. 

 

-Se me datë 15.07.2016 në orë të pa vërtetuar, në fashatin G. komuna Suharekë, të 

akuzuarit  duke vepruar në bashkëkryerje me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete  

marrin pasurinë e huaj të luajtshme , në atë mënyrë që shkojnë në fshatin e lartëcekur hyjnë në 

livadhin –kullosën e të dëmtuarit A. B. dhe nga kullosa vjedhin 1(një) lopë pa u vërejtur nga 

askush dhe nga aty largohen nga vendi i ngjarjës, 
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Ketë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajsisë i të akuzuarit, si 

dhe provat  dhe faktet e pakontestushme që përmbanë aktakuza, siç janë : kallzimi penal i 

policisë së hetimeve në Suharekë me nr.2016-GB- ... të dt. 17.07.2016, raporti fillestar i 

incidentit i policisë i dt. 16.07.2016, raporti i zyrtarit policor dt.16.07.2016, deklarata e të 

akuzuarit M. K. të dhënë ne polici e dt. 17.07.2016 dhe deklarata e të akuzuarit T. K. dhënë në 

polici me dt. 05.09.2017, deklarata e dëmtuarit dhenë në prokurorinë e shtetit në Prizren, dt. 

10.10.2016 dhe polici me dt.16.07.2016, dorëzimi i pronës nga policia të dëmtuarit, dhe  

fotodokumentacioni që gjendet në shkrest e lëndës. 

 

Nga këto fakte dhe prova të konstatuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarve 

përmbushen të gjitha elementet  e veprës penale vjedhja  në bashkëkryerje  nga neni 325 par.1  

lidhur me nenin 31 të   Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) të cilën e kanë kryer me 

dashje  direkte ashtu që me qëllim të përfitmit të kunderligjshtem të dobisë pasurore për vete,  

marrin një lopë nga kullosa e të dëmtaurit pa u vërejtur nga askush dhe largohen nga vendi i 

kryerjës së vjedhjës, me çka realizohen elementet e veprës penale vjedhje në bashkëkryerje  

nga neni 325 par.1 lidhur me nenin 31. 

 

Gjatë përcaktimi të llojit dhe lartësisë së dënimit,  gjykata   pati parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 dhe 74 të i Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 04/L-082, andaj si rrethanë lehtësuse për të akuzuarit e mori faktin se e kanë 

pranuar fajsinë në mënyrë të sinqertë, se ndihen të penduar dhe i kanë premtuar gjykatës se nuk 

do të përsërisin asnjeherë këtë vepër penale,  se kanë qenë të moshës së re, janë të gjendjës së 

dobët ekonomike, ka qenë bashkëpunes me gjykatën, për ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk 

gjeti. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë dënimi me gjobë dhe burg deri në 1 vit,  të 

akuzuarit i gjykuan,  sikurse në dispozitivin e këtij aktgjykimi, me bindje se këto dënime janë 

në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore te veprës penale dhe 

përgjegjsisë penale të akuzuarve dhe dënimet e shqiptuara do të ndikojnë që të parandaloj te 

akuzuarit nga kryerja e veprave penale  në të ardhmën si dhe te bëjë rehabilitimin e tyre si dhe 

të parandoloj personat e tjerë nga kryerja e vepra penale, të shpreh gjykimin shoqëror për 

veprën penale si dhe ngritjen e moralit dhe forcimit e detyrimit për respektimin e ligjit çka 

është qëllimi i dënimit i paraparëe me nenin 41 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 04/L-082. 

 

Vendimin mbi zëvendësimin e dënimit me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajsh në 

dënim me gjobë në shumë prej 200 euro dhe llogaritjen e arrestit shtëpiak për tq akuzuarin 

Meriton Krasniqi  gjykata e bazoi në kuptim të nenit 47 dhe 83  të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 04/L-082. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqsor, gjykata e bazoi ne nenin 450 par.3 te Kodit të 

Procedurës të Republikës së Kosovës (KPPRK) , ashtu që lartësia e paushallit  gjyqsor në 

shumën prej 20 euro ( në mënyrë solidare) u caktuar  duke pasur parasysh  zgjatjen dhe 

ndërlikushmërinë e procedurës penale si dhe gjendjen financiare të akuzuarve , ndërsa shumen 

prej 30 euro në emër te vikimave te krimit bazuar ne nenin 39 par.3 te Ligjit mbi Kompenzimin 

e Vikitmave te Krimit nr.05/L-036. 

 

Vendimin që të dëmtuarit lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e 

dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 
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463 parag. 2 të  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK), pasi që të 

dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 

pjesërishëm të  kësaj kërkese. 

 

 

 Nga të lartcekurat  është vendosur si në dipsozitiv të këtij aktgjykimi . 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i pergjithshem- Divizioni penal 

P nr. 286/2018   dt.  03.10.2019 

 

 

Procesmbajtesja                                                                          Gj y q t a r i 

 Albina Loshi                                                                          Lavdim Bajraktari 

 

                                                                             _______________ 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


