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Numri i lëndës: 2020:149933 

Datë: 09.09.2021 

Numri i dokumentit:     02158856 

P.nr. 409/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA E SUHAREKË -Departamenti i Përgjithshëm 

Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen  Njomza Shala 

praktikante e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. M. nga   fshati Gj. komuna 

Suharekë,  për veprën penale vjedhja nga neni 313 par. 1  lidhur me nenin 77 Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr. 1790-14/2020, e datës 01.12.2020 në seancën e shqyrtimit 

fillestar të mbajtur datë 07.09.2021 në prani të Prokurorit të Shtetit  Beqë Shala,  të akuzuarit , te 

dëmtuarit H. M., mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 09.09.2021  përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 
  

I akuzuari A. M.  nga i ati G.  dhe e ëma L. e gjinisë K., i lindur me ........ në Gjakovë, me 

numër personal te leternjoftimit ...........,  beqar, i gjendjës së dobët  ekonomike, shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës, i akuzuari gjendet nën masën vuajtjës së dënimit për vepra tjera penale 

sipas aktgjykimeve të kesaj gjykate: P. nr. 278/2018 datë 15.05.2018 dhe P.nr. 364/2018 datë 

10.01.2020 ,  

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Sepse, 

 

     Nga viti 2018 në vazhdimësi, e deri më 27.06.2020, në kohë të pa vërtetuar, në fshatin Gj., 

komuna Suharekë, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, i’a merr pasurinë e 

luajtshme të dëmtuarve I. dhe H. M. – xhaxhait përkatësisht gjyshit të tij, në atë mënyrë që 

shfrytëzon momentin e volitshëm kur në shtëpi nuk ishte askush ngase i dëmtuari I. M. gjendet 

me punë të përkohshme në botën e jashtme, ndërsa i dëmtuari H. shkon në vizita të shpeshta në 

shtetin Gjerman, ashtu që nga shtëpia arrin të marrë: një gjenerator me fuqi 13.5 KW, një mjet 

pune multikultivator i markës “Goldon” së bashku me freza, makinë për bluarjen e mishit, mjete 

pune si; fleksa, burmashina, sharrë elektrike, plugje të traktorit, akumulator traktori, një motor 

të veturës Golf 2, si dhe dyert e oborrit, të gjitha këto i merr pa u vërejtur nga askush dhe të 

njëjtat i shet në persona të ndryshëm, me ç’ rast të dëmtuarve u shkakton dëm material. 

 

  -me këto veprime kryen veprën vjedhja nga neni 313 par. 1 lidhur me nenin 77 të  Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074.   
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Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,38,39 par. 1, nen par 1.1, 40 par. 1  nën par. 1. 2, 

dhe 1.3, 42, 43, 44, 69,70, nenit 313 par. 1 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074, nenit 248, 365, 450, 461,463 të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës ( KPPRK) 04/L-123 të akuzuarin: 

 E  GJ Y K O N  
 

1.Me dënimin me burg  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, të cilin duhet t’a mbaj në afat 

prej 15 ditësh nga  dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

2. Ndërsa me kërkesën dhe pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burg i shqiptuar si në pikën 1, i 

zëvendësohet me dënimin me gjobë në shumën prej 2000  € (dy mijë euro) , të cilin do ta paguaj 

në afat prej 15 ditësh nga  dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në çoftëse i akuzuari në 

afatin e caktuar nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zëvendësoj 

dënimin me gjobë në dënim me burgim duke e llogaritur  ashtu që 20 € (njëzetë euro)  të dënimit 

me gjobë, llogaritet me 1 (një) ditë  burgim, dhe 

 

3. Me dënimin me gjobë në shumën prej 300 € (treqindë euro), të cilin duhet të paguaj në afat 

prej 15 ditëve  pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në çoftëse i akuzuari në afatin e caktuar 

nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zavendësoj dënimin me gjobë në 

dënim me burgim duke e llogaritur  që 20 € (njëzetë euro)  të dënimit me gjobë, llogaritet me 1 

(një) ditë  burgim. 

 

 4.Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 € (njëzetë euro) në emër të taksës për kompenzim të viktimave të krimit shumën 

prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të detyruar. 

 

5.  I dëmtuari H. M. ka hequr dorë nga kërkesa pasurore juridike, ndërsa i  dëmtuari I. M. për  

kerkesen  pasurore  juridike   udhezohet  në  kontest  civil. 

 

                                              A r s y e t i m 

 

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

1790-14/2020, e datës 01.12.2020, e ka akuzuar  A. M.  për shkak të veprës penale vjedhja nga 

neni 313 par. 1 lidhur me nenin 77, të akuzuarin A. L. për veprën penale blerja, pranimi, ose 

fshehja e sendeve të përfituar me kryerjen e veprës penale nga neni 333 par. 2 si dhe të akuzuarin 

S. M. për veprën penale blerja, pranimi, ose fshehja e sendeve të përfituar me kryerjen e veprës 

penale nga neni 333 par. 2,  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06L-074, aktakuzë 

të cilën e ka përfaqësuar prokurori i shtetit  Beqë Shala. 

 

Nga fakti se të akuzuarit A. L. dhe S. M. si të bashkëakuzuar në aktin akuzues, nuk kanë 

prezentuar në seancën e shqyrtimit fillestar edhe pse kanë qenë të ftuar me rregull, i akuzuari A. 

M. përkundër mungesës së tyre i ka propozuar gjykatës që të veçohet procedura penale ndaj të 

bashkëpandehurve A. L. dhe S. M., dhe seanca e shqyrtimit gjyqësor fillestar të vazhdojë ndaj 

tij me deklarimin e tij për akuzën që ngarkohet me aktin akuzues. 

 

Pas propozimit të akuzuarit A. M. për veçimin e procedurës penale ndaj të 

bashkëpandehurve sikurse në aktin akuzues, prokurori shtetit këtë propozim të akuzuarit nuk e 

ka kundërshtuar. 
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Gjykata pas propozimit të akuzuarit dhe marrjen e mendimit të prokurorit të shtetit bazuar 

në nenin 36 të të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës ( KPPRK) 04/L-123,  ka 

aporovuar me aktvendim kërkesën e të akuzuarit A. M. për veçimin procedurës penale ndaj të 

bashkëpandehurve A. L. dhe S. M., ndërsa që ka vazhduar provedurën penale të  seancës së 

shqyrtimit fillestar me të akuzuarin A. M.. 

  

         Gjykata pas marrjës së aktvendimit procedural të veçmit të procedurës penale ka proceduar 

me   vazhdimin e seancës së  shqyrtimit fillestar ndaj të akuzuarit A. M., ku të njejtit i është 

lexuar aktakuza nga Prokurori i Shtetit dhe pas leximit  të aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e 

ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale me të cilën akuzohet duke deklaruar se pranon fajësinë 

në tërësi për veprën penale që ngarkohet, me vullnet pa presion, i ka  kërkuar   gjykatës  që   t’i  

shqiptohet  një  denim  më  i  butë, se është i penduar per vepren që e ka kryer dhe i premtoj 

gjykates që kjo nuk do të ndodh me nga ana tij,  se ka gabuar pasi ka qenë i moshës së re. 

 

I dëmtuari H. M. pas deklarimit te akuzuarit  deklaroi se e pranon pranimin e fajësisë nga 

i pandehuri pasi që është nipi im nuk qëndroj pranë ndjekjës penale jo vetem ndaj A. M. por edhe 

ndajë te akuzuareve tjerë A. L. dhe S. M. nuk qëndron  pranë kërkesës pasurore jurdike pasi që 

sendet e marruara nga i pandehuri me janë kthyer andaj për kete arsye nuk parashtroj kërkes 

pasurore jurdike ndaj te akuzuarve. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajësisë, nuk  e  

kundershton  pranimin  e  fajësisë  për  faktin   gjykata  paraprakisht   është  siguruar   që  i  njejti   

të kuptoj  natyrën   dhe  pasojat  për  pranimin  e  fajësisë,  i  pandehuri   me  vullnet    të  plotë   

dhe i  pa  ndikuar   ka  pranuar  fajësinë ,  andaj    meqenese  ky  pranimi  i  fajësisë   është  bërë  

konform  dispozitave  të   nenit  248 KPRK-së,  si  të  tillë  nuk  e kundërshton. 

 

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzaurit  të dëmtuarit dhe prokurorit të 

shtetit rreth pranimit të fajësisë ka marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të 

akuzarit për pranimin e fajësisë duke vlerësuar se janë plotësuar të gjtha kushtet ligjore për një 

gjë të tillë sipas nenit 248 të Kodit Procedures Penale te Republikës së Kosovës (KPPRK)04/L-

123. Pastaj gjyqtari ka vlerësuar se i akuzuari e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, 

se pranimi bëhet vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajit mbështete në faktet e çështjes që 

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

 

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

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

gjykata ka vërtetuar ketë gjendje të pakontestueshme  faktike pasi që i akuzuari: 

 

             Nga viti 2018 në vazhdimësi, e deri më 27.06.2020, në kohë të pa vërtetuar, në fshatin 

Gj., komuna Suharekë, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete, i’a merr pasurinë 

e luajtshme të dëmtuarve I. dhe H. M. – xhaxhait përkatësisht gjyshit të tij, në atë mënyrë që 

shfrytëzon momentin e volitshëm kur në shtëpi nuk ishte askush ngase i dëmtuari I. M. gjendet 

me punë të përkohshme në botën e jashtme, ndërsa i dëmtuari H. shkon në vizita të shpeshta në 

shtetin Gjerman, ashtu që nga shtëpia arrin të marrë: një gjenerator me fuqi 13.5 KW, një mjet 

pune multikultivator i markës “Goldon” së bashku me freza, makinë për bluarjen e mishit, mjete 

pune si; fleksa, burmashina, sharrë elektrike, plugje të traktorit, akumulator traktori, një motor 

të veturës Golf 2, si dhe dyert e oborrit, të gjitha këto i merr pa u vërejtur nga askush dhe të 

njëjtat i shet në persona të ndryshëm, me ç’ rast të dëmtuarve u shkakton dëm material. 
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Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit si dhe nga provat dhe faktet e pa kontestueshme qe i përmban aktakuza,  siç janë: 

raporti fillestar i incidentit nr.2020-GB-... i datës 12.07.2020 të stacionit policor në Suahrekë, 

raportet e   oficerëve zyrtarëve policor I. V. dhe F. B. dhe M. G. të dt. 01.07.2020 dhe 12.07.2020 

dhe 05.08.2020të stacionit policor në Suahrekë, procesverbal mbi intervistimin e 

ankuesit/dëshmitarit  H. M. të datës  12.07.2020 dhënë në stacionin policor në Suahrekë, 

procesverbal mbi intervistimin e te akuzuarit të datës 01.07.2020, dhenë në stacionin policor në 

Suahrekë, procesverbali mbi marrjen e dëshmisë së dëshmitarve /dyshuarve  A. L. dhe S. M. të  

datave 05.08.2020, dhenë në stacionin policor në Suahrekë, raporti i shpejtë dhe raporti shtesë i 

policisë stacioni policor në Suharekë i datave 12.07.2020 dhe 06.08.2020, vërtetimet mbi 

sekuestrimin e përkohëshmëm të sendeve të nga njësia e hetimeve të satcionit policor në 

Suahrekë, i datave 05.08.2020 dhe 06.08.2020,  procesverbali i marrjës së deklaratës së të 

akuzuarit A. M.  dhënë në prokurorinë e shtetit i datës 24.11.2020, procesverbali i marrjës së 

deklaratës së dëshmitarit  H. M. dhënë në prokurorinë e shtetit i datës 26.11.2020 , procesverbali 

i marrjës së deklaratës së të akuzuarit A. L.  dhënë në prokurorinë e shtetit i datës 20.11.2020, 

procesverbali i marrjës së deklaratës së të akuzuarit S. M.   dhënë në prokurorinë e shtetit i datës 

13.11.2020 dhe fotodokumentacioni si prova materiale të bashkangjitura në shkesave të lëndës. 

 

Nga këto prova dhe fakte të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit   

përmbushën të gjitha elementet e veprës penale vjedhja nga neni 313 par. 1 lidhur me nenin 77 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, të cilën e ka kryer me dashje direkte 

dhe me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete në vazhdimësi dhe në kohë të 

pavërtetuar,  i’a merr pasurinë e luajtshme të dëmtuarve I. dhe H. M. – xhaxhait përkatësisht 

gjyshit të tij, duke i marrë një gjenerator me fuqi 13.5 KË, një mjet pune multikultivator i markës 

“Goldon” së bashku me freza, makinë për bluarjen e mishit, mjete pune si fleksa, burmashina, 

sharrë elektrike, plugje të traktorit, akumulator traktori, një motor të veturës Golf 2, si dhe dyert 

e oborrit, me ç’ rast të dëmtuarve u shkakton dëm material. 

 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese ne kuptim të nenit 69,70 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e ka 

pranuar fajësinë në mënyrë shumë të sinqertë në shqyrtimin fillestar, se ndihet i penduar dhe i ka 

premtuar gjykates se nuk do të përsërisë asnjëherë ketë vepër penale, i ka kërkar falje gjykatës 

dhe të dëmtuarit, se në kohen e kryerjës së veprëve penale ka qenë i moshën së re,  i dëmtuari 

nuk ka kërkuar ndjekjën penale pasi që është nipi i tij,  ndërsa si rrethana rënduese gjykata gjeti 

se i akuzuari ka përsëriur edhe më parë veprimet e tilla kunderligjore si recidivist i kësaj natyre 

të veprave  penale të gjykuara me aktgjykimet e gjykatës të cekura sikurse në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me gjobë dhe burg deri në 3 vjet, i akuzuari 

u gjykue me dënimin me burg prej 6 muajve, që me kërkesës e tij ky dënim u zavendësuar me 

dënimin me gjobë në shumë prej 2000 € ( dy mijë euro) si dhe dënimin me gjobë prej 300 € 

(treqindë euro)  dhe e obligoi me shpenzimet e procedurës penale,  me bindjen se dënimi i 

shqiptuar është në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës 

penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë që të 

parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin 

e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin 

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

çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074. 
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Vendimin mbi zëvendësimin e dënimit burg me dënimin me gjobë gjykata e bazoi në 

nenin 44 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqesor gjykata e bazoi në nenin 246  paragrafi 1 të KPPK-së 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor ne shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmerin e procedures penale si dhe gjendjen finanaciare të akuzuarit, 

ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit bazuar në nenin 39 parag.3 te ligjit 

mbi kompenzimin e viktimave te krimit nr. 05/L-036. 

 

Vendimin që i dëmtuari H. M. lidhur me kërkesën pasurore juridike ka hequr dorë nga 

kjo kërkesë gjykata e bazoi në nenin 461 të , pasi që i njejti në seancën e shqyrtimit fillestar ka 

hequr dorë nga kjo kërkesë ndërsa që për të dëmtuarin I. M. lidhur me kërkesën pasurore juridike 

për kompenzimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale që të njejtin t’a udhëzoj në kontest 

civil, gjykata e bazoi në nenin 463 parag. 2 të KPP-së, 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 dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

P.nr.409/2020 datë  07.09.2021  

     

             G j y q t a r i 

                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. 
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