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Numri i lëndës: 2019:124425 
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Numri i dokumentit:     00921090 

 

P.nr.323/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC, 

Departamenti i Përgjithshëm-gjyqtari i vetëm gjykues Shefqet Baleci, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Elheme Kastrati, në çështjen penale kundër të pandehurve: A.H.nga Prishtina, 

rruga “E.H.” nr... dhe B.M.nga Prishtina, Lagja e “E.”, rruga “R.K.” (tani gjendet në vuajtje të 

dënimit me burgë në Burgun e Dubravës), për vepër penale të kryer në bashkëkryerje Vjedhja e 

rëndë, të parashikuar nga neni 327 par.1. nënpar.1.1. lidhur me nenin 31  të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-

Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.4515/2017, datë.24.05.2018, në shqyrtimin gjyqësorë 

publik, të mbajtur me datë 10.03.2020, në prani të Prokurorit të Shtetit Merita Shala-

Muhaxhiri, të dëmtuarit K.B.dhe të pandehurve, ndërsa me dt.13.03.2020,  në mungesën e 

Prokurorit të Shtetit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, të 

dëmtuarit dhe të pandehurve, me datë.13.03.2020, mori dhe publikisht shpalli si dhe përpiloi 

këtë: 

 

 

 

                                                          A K T GJ Y K I M 

 

            TË PANDEHURIT:  

              1.-A.H., i biri i Sh. dhe i F., mbiemri i saj i vajzërisë M., i lindur me dt... në P., 

Komuna e Shtimës, tani e ka vendbanimin në Prishtinë, rruga “E.H.” nr...,  me numër personal 

të letërnjoftimit ..., ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i një fëmiu të moshës 2.7 muaj, i 

gjendjës të dobtë ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i gjykuar për 

vepër penale Vjedhje e rëndë në tentativë, me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1.7 muaj, sipas 

deklarimit të pandehurit lënda gjendet ende në procedurë, ndaj tij nuk zhvillohet  procedurë 

tjetër për ndonjë vepër penale.             

              2.-B.M., i biri i F. dhe i Sh., mbiemri i saj i vajzërisë K., i lindur me dt... në Prishtinë, 

ku edhe tani e ka vendbanimin Lagja e “E.”, rruga “R.K.”, (tani gjendet në vuajtje të dënimit 

me burgë në Burgun e Dubravës),  me numër personal të letërnjoftimit ..., nuk ka të kryer asgjë 

prej shkollimi, nuk din shkrim-lexim, din vetëm që të nënshkruaj, i pamartuar, i gjendjës të 

dobtë ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i gjykuar, ndaj tij nuk 

zhvillohet  procedurë tjetër për ndonjë vepër penale.  

                 

           

 

JANË FAJTORË 
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             SEPSE: me datë.20.04.2017, rreth orës 12.00-13.00, në fshatin K., Komuna e 

Gllogocit, kishin shkuar me automjetin e markës “Opel Vectra” me ngjyrë të bardhë, me tabela 

të regjistrimit ..., ishin ndalur afër shtëpisë së të dëmtuarit K.B., dhe në shtëpinë e të dëmtuarit, 

kur i dëmtuari nuk ishtë në shtëpi, gjendej në punë dhe askush nga familjarët e tij nuk gjendej 

aty në shtëpi, kishin hapur derën e oborrit të shtëpisë, paraprakisht kishin tentuar që të hyjnë 

përmes një dritare, por nuk kisin patur sukses, pastaj kishin shkuar të dera e shtëpisë të cilën e 

kishin hapur me dhunë, duke dëmtuar bravën dhe pjesët e saja, kishin hy brenda në shtëpi, e 

cila shtëpi është tre katëshe, ku të gjitha dhomat që shfrytëzohen për banim i kishin bërë 

rrëmujë dhe të gjitha gjërat që kishin qenë të paluara në dollap i kishin shkapërderdhur nëpër 

dysheme, shtretërit i kishin lëvizur prej vendi, dhe ia kishin marrë dy aparata fotografik, njëri i 

markës “Soni” dhe për tjetrin aparat i dëmtuari nuk e mbanë mend se çfarë marke ishte, ku 

vlera e tyre kishte qenë për çdonjërin aparat fotografik 50-60 €,  më të cilin rast të dëmtuarit i 

kanë shkaktuar dëm material,- 

           -me këtë në bashkëkryerje kanë kryer vepër penale Vjedhja e rëndë, të 

parashikuar nga neni 327 par.1. nënpar.1.1. lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i Vjetër. 

 

 

             Andaj gjykata në vështrim të neneve 4,7,17,21,41,46,49,50,51,52,73 dhe nenit 327 

par.1. nënpar.1.1. lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i 

Vjetër, si dhe neneve 360,361,365 dhe 450 par.3. të Kodit të Procedurës Penale (KPP), iu 

shqiptonë: 

 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Të pandehurit A.H.në shumë prej 1.200 (njëmijëedyqindë) €, të cilin detyrohet të e 

paguaj në afat prej 15 ditë, nga dita e plotëfuqishmërisë  së këtij  aktgjykimi. 

           Të pandehurit B.M.në shumë prej 1.200 (njëmijëedyqindë) €, të cilin detyrohet të e 

paguaj në afat prej 15 ditë, nga dita e plotëfuqishmërisë  së këtij  aktgjykimi.. 

            Nëse të pandehurit në afatin e caktuar nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, 

gjykata mund të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgë.Kur dënimi me burgim 

zëvendësohet me dënimin me gjobë, një ditë burgim llogaritet me njëzetë (20) € gjobë,kjo 

mundesi e zëvendësimit është e bazuar në dispozitën e nenit 46 par.3.te KPRK-se. 

            Nëse të pandehurit në afatin e caktuar nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën 

në tërësi,gjykata do të zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim,siq 

parashihet në paragrafin 3 të nenit 46 të KPRK-së.E nëse personi i dënuar e paguan pjesën e 

mbetur të gjobës,ekzekutimi i dënimit ndërpritet.  

 Nëse të pandehurit nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën,gjykata 

mundet,me pëlqimin e të pandehurit,në vend të shqiptimit të dënimit me burgë,të e zëvendësojë 

dënimin me gjobë me urdhër për punë në dobi të përgjithshme.Urdhri për punë të përgjithshme 

llogaritet ashtu që tetë (8) orë të punës në dobi të përgjithshme llogariten me njëzetë (20) € 

gjobë,kjo mundësi e tillë e zëvendësimit është e bazuar në dispozitën e nenit 46 par.5. të 

KPRK-së,   si dhe                
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               DËNIM ME KUSHT           

              

             Ashtu që gjykata të pandehurit A.H.ia cakton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 2 

(dy) vite dhe në të njëjtën kohë urdhëron qe ky dënim me burgë të mos ekzekutohet nëse i 

pandehuri në afat prej 3 (tre) vite, nuk kryen vepër tjetër penale. 

              Ashtu që gjykata të pandehurit B.M., ia cakton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 2 

(dy) vite dhe në të njëjtën kohë urdhëron qe ky dënim me burgë të mos ekzekutohet nëse i 

pandehuri në afat prej 3 (tre) vite, nuk kryen vepër tjetër penale. 

             Detyrohen të pandehurit  që në emër të paushallit gjyqësorë, të paguajnë secili veç e 

veç shumën prej 50 €, këtë në afat prej 15 dite nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

e nën kanosjen e përmbarimit me dhunë. 

             Detyrohen të pandehurit që për Programin për Kompenzimin e Viktimave të Krimit të 

paguajnë secili veç e veç shumën prej 30 €, këtë në afat prej 15 dite nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kanosjen e përmbarimit me dhunë.  

           I dëmtuari K.(I.)B. nga K., Komuna e Gllogocit,për realizmin e kërkesës pasuroro 

juridike,lidhur me kompenzimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale nuk ka parashtruar 

kërkesë.  

                                                                                 

 

A r s y e t i m 

  

            1-Pjesa hyrëse e arsyetimit të aktgjykimit: 

           Prokuroria Themelore në Prishtinë-Deparatamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.4515/2017, datë.24.05.2018, ka akuzuar të pandehurit, për vepër penale të kryer në 

bashkëkryerje Vjedhja e rëndë, të parashikuar nga neni 327 par.1. nënpar.1.1. lidhur me nenin 

31  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK 

          Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor për dt.10.03.2020, ku ishin të pranishëm 

Prokurori i Shtetit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm Merita 

Shala Muhagjiri, i dëmtuari dhe të pandehurit. 

Në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i ka udhëzuar të pandehurit për të drejtat e 

tyre, ashtu siq e parashehë neni 323 të KPP-së.Të pandehurit kanë deklaruar se i kanë kuptuar 

udhëzimet për të drejtat e tyre. 

Shqyrtimi gjyqësor ka filluar me leximin e aktakuzës të Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm nga Prokurori i Shtetit, ashtu siq e parashehë neni 324 të 

KPP-së.Në bazë të nenit 325 të KPP-së,pasi që gjyqtari është bindur se të pandehurit e 

kuptojnë aktakuzën, të pandehurve iu ka dhënë mundësinë që të pranojnë ose të mos e pranojnë 

fajësinë. 

Në bazë të nenit 326 par.1. të KPP-së, të pandehurit kanë deklaruar se nuk e pranojnë 

fajësinë. Pasi që të pandehurit nuk e kanë pranuar fajësinë është vazhduar me fjalën hyrëse të 

palëve. 

Pas fjalës hyrëse është vazhduar me paraqitjën e provave, të propozuara nga Prokuroria, 

ku është ndëgjuar në cilësin e dëshmitarit-i dëmtuari K.B..Pas ndëgjimit të këtij dëshmitari, 

mëtutje shqyrtimi gjyqësorë kishte vazhduar me leximin e provave materiale.Pastaj shqyrtimi 

ishte vazhduar me marrjën në pyetje të të pandehurve, të cilët kanë deklaruar se: nuk e kanë 

kryer veprën penale për të cilën akuzohen. 

Pas marrjës në pyetje të të pandehurve, gjykata duke u bazuar në nenin 329 par.4. të 

KPP-së, nuk e ka parë të arsyeshme që të shqyrtoi prova të tjera, pasi që ka konsideruar se 

çështja penale është verifikuar drejtë dhe në mënyrë të plotë.Pasi që nuk ka patur propozime të 

tjera të reja nga palët për plotësimin e procedurës së provave gjyqtari ka konstatuar se  
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procedura e provave ka përfunduar, pastaj shqyrtimi gjyqësorë ka vazhduar me dhënjën e fjalës 

përfundimtare.Shpallja e aktgjykimit është bërë me dt.13.03.2020. 

                            

             2.-Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësorë: 

            Prokurori i Shtetit të PTH-D.P.në Prishtinë, gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën 

përfundimtare deklaroi se:për të pandehurit mbetëm pranë aktakuzës, duke propozuar që të 

njëjtit të shpallën fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit.. 

             I dëmtuari, gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare deklaroi se: lidhur 

me dënimin ia lë gjykatës, nuk kërkoi kompnzimin e dëmit. 

            Të pandehurit, gjatë shqyrtimit gjyësorë dhe në fjalën e tyre përfundimtare deklaruan 

se: nuk i kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen, kanë kërkuar nga gjykata që të i liroi 

nga përgjegjësia penale. 

 

 3.-Provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor: 

Në shqyrtim gjyqësorë janë administruar provat siq janë: deklarata e dëshmitarit-të 

dëmtuarit K.B.dhe me leximin e provave materiale, siq janë: përmbajtja e dosjës së forenzikës-

raporti i kqyrjës së vendit të ngjarjës, me nr. të dosjës së hetimeve 2017-AG-0238 dhe me nr. të 

dosjës së forenzikës 0040/2017,  të dt.20.04.2017, me shiqimin e fotoalbumit-fotove të vendit 

të ngjarjës (22 foto), me shiqimin e fotos së automjetit me numër të tabelave të regjistrimit 01-

335-EC si dhe me leximin e raportit të aksidentit me nr.2017-BR-256.  

              

            4.-Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet: 

             Duke i vlersuar provat e nxjerrura në procedurë një nga një dhe në lidhjen e tyre të 

ndërsjelltë, në bazë të nenit 7 par.1. dhe 361 të KPP-së, gjykata ka vertetuar këtë gjendje 

faktike. 

            Se, me datë.20.04.2017, rreth orës 12.00-13.00, në fshatin K., Komuna e Gllogocit, 

kishin shkuar me automjetin e markës “Opel Vectra” me ngjyrë të bardhë, me tabela të 

regjistrimit ..., ishin ndalur afër shtëpisë së të dëmtuarit K.B., dhe në shtëpinë e të dëmtuarit, 

kur i dëmtuari nuk ishtë në shtëpi, gjendej në punë dhe askush nga familjarët e tij nuk gjendej 

aty në shtëpi, kishin hapur derën e oborrit të shtëpisë, paraprakisht kishin tentuar që të hyjnë 

përmes një dritare, por nuk kisin patur sukses, pastaj kishin shkuar të dera e shtëpisë të cilën e 

kishin hapur me dhunë, duke dëmtuar bravën dhe pjesët e saja, kishin hy brenda në shtëpi, e 

cila shtëpi është tre katëshe, ku të gjitha dhomat që shfrytëzohen për banim i kishin bërë 

rrëmujë dhe të gjitha gjërat që kishin qenë të paluara në dollap i kishin shkapërderdhur nëpër 

dysheme, shtretërit i kishin lëvizur prej vendi, dhe ia kishin marrë dy aparata fotografik, njëri i 

markës “Soni” dhe për tjetrin aparat i dëmtuari nuk e mbanë mend se çfarë marke ishte, ku 

vlera e tyre kishte qenë për çdonjërin aparat fotografik 50-60 €,  më të cilin rast të dëmtuarit i 

kanë shkaktuar dëm material,me këtë në bashkëkryerje kanë kryer vepër penale Vjedhja e 

rëndë, të parashikuar nga neni 327 par.1. nënpar.1.1. lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK)-Kodi i Vjetër. 

           Gjendjën e ketillë faktike gjykata e ka vertetuar nga: deklarata e dëshmitarit-të dëmtuarit 

K.B.,  me leximin e provave materiale, siq janë: përmbajtja e dosjës së forenzikës-raporti i 

kqyrjës së vendit të ngjarjës,  me nr. të dosjës së hetimeve 2017-AG-0238 dhe me nr. të dosjës 

së forenzikës 0040/2017,  të dt.20.04.2017, me shiqimin e fotoalbumit-fotove të vendit të 

ngjarjës (22 foto) dhe me shiqimin e fotos së automjetit me numër të tabelave të regjistrimit ... 

 

             Nga deklarata e dëshmitarit-të dëmtuarit K.B., gjykata vërtetoi se: i njëjti ditën 

kritike kishte qenë në punë, dhe në shtëpi nuk kishte qenë askush prej familjarëve, dhe kur 

ishte kthyer pas përfundimit të orarit të punës, kishte vërejtur se dera e oborrit të shtëpisë ishte 

gjysëm e hapur, kur ishte ofruar të dera e shtëpisë kishte vërejtur se dera ishte e hapur më 
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dhunë, ku të kjo derë ishte e dëmtuar brava dhe pjesët e saja, kishte hy brenda në shtëpi, e cila 

shtëpi është tre katëshe, ku të gjitha dhomat që shfrytëzohen për banim kishin qenë bërë 

rrëmujë, ku të gjitha gjërat që kanë qenë të paluara në dollap ishin  të shkapërderdhura nëpër 

dysheme, shtretërit ishin lëvizur prej vendi, një dritare e katit përdhesë ishte e hapur nga ana e 

mbrendëshme, ka deklaraur se edhe para një viti i ishte thyer shtëpia, dhe dritarja ishte 

demoluar nga ana e jashtme.Kishte daluar dhe kishte shikuar, kishte pa se paraprakisht tentimi 

kishte qenë që të hyjnë nga ajo dritare, se shtëpia e tij nuk kishte kamera të sigurisë, por 

bizneset aty afër kishin kamera, dhe në bazë të një kamere të biznesit ka konstatuar dhe ka 

vërejtur tabelat e regjistrimit të një automjeti, për çka e ka lajmëruar policinë, dhe se atë 

fotografi që ky e ka nxjerr prej kamerave të atyre bizneseve e ka dorëzuar në polici, ku në atë 

fotogrfai ka qenë një automjet, me tabela të regjistrimit (...), kishte persona që nuk shiheshin 

qartë, nuk kishte mundur që fytyrat e tyre të i vërej, tipi i automjetit ka qenë “Opel Vectra’, në 

inqizim shihej se automjeti la lëvizur afër shtëpisë së tij dhe se është ndalur afër shtëpisë së tij, 

mirëpo për shkak të distancës së largët nuk ka mundur të shoh saktë, se a ka hy mbrenda, për 

shkak se ajo kamer nuk e ka mbuluar qartë shtëpinë, lëvizja e automjetit aty afër shtëpisë ka 

qenë dy-tre herë, kishte pyetur në lagje dhe një grua i kishte thënë se kishte pa një person që 

kishte hy në oborrin e tij ditën kritike, dyshon se ngjarja ka ndodhur ditën kritike rreth orës 12-

13, ditën kritike i ishin marrë vetëm dy aparata fotografik njëri i markës “Soni” dhe tjetrin nuk 

e mbanë mend, ku vlera e tyre ka qenë për çdonjërin 50-60 €, por vlera e tyre ishte shumë e 

madhe sepse aty kishte fotografi familjare, ndërsa demolimi i shtëpisë ishte dëm më i madh se 

aparatet e marra fotografike.  

Me shiqimin e përmbajtjës të dosjës së forenzikës-raporti i kqyrjës së vendit të 

ngjarjës,  me nr. të dosjës së hetimeve 2017-AG-0238 dhe me nr. të dosjës së forenzikës 

0040/2017,  të dt.20.04.2017, gjykata vërtetoi: se me dt.20.04.2017, rreth orës 19:35, në 

Komoran, Komuna e Gllogocit, në shtëpinë e të dëmtuarit K.B., është bërë kqyrja e vendit të 

ngjarjës, pas raportimit nga ana e të dëmtuarit se NN persona gjatë ditës kishin depërtuar në 

shtëpinë e tij, ku kishin konstatuar se depërtimi ishte bërë nga dera e shtëpisë të banueshme tre 

katëshe të dëmtuarit, duke hapur derën me forcë, dyshohej me kaçavidë, ku ishte bërë 

fotografimi vendit të ngjarjës dhe ishte bërë egzaminimi i vendit të ngjarjës, ku kishin 

konstatuar gjendjën e gjetur të shtëpisë pas rastit të ndodhur: dhoma e kuzhinës e demoluar, 

dhoma e ditës e demoluar si dhe tre dhoma të gjumit të demoluara. 

Me shiqimin e fotoalbumit-fotove të vendit të ngjarjës (22 foto), gjykata vërtetoi: se 

në këto foto shihet shtëpia nga ana e jashtme, dera e shtëpisë e hapur më dhunë, dëmtimet e 

kësaj dere, dritarja e dëmtuar me dhunë dhe shihen dëmtimet e kësaj dritare, shihen gjurmët 

latente, shihen orendit në dhomat e demoluara, shihen shkallët për katin e II-të, shihet vitrina 

në koridor e demoluar dhe shihen rrobat e shkapërderdhura në dhoma të gjumit. 

            Me shiqimin e fotografisë së automjetit të markës “Opel Vectra”, me ngjyrë të bardhë, 

me numër të tabelave të regjistrimit ..., gjykata vëretoi se: me datë.20.04.2017, rreth orës 

12.00-13.00, në fshatin Komoran, Komuna e Gllogocit, ku automjet i markës “Opel Vectra” 

me ngjyrë të bardhë, me tabela të regjistrimit ..., kishte lëvizur afër shtëpisë së të dëmtuarit dhe 

se ishte ndalur afër shtëpisë së të dëmtuarit K.B.(në bazë të një kamere të biznesit i dëmtuari 

kishte konstatuar dhe ka vërejtur tabelat e regjistrimit të një automjeti, për çka e kishte 

lajmëruar policinë, dhe se atë fotografi i dëmtuari e kishte nxjerr prej kamerave të atyre 

bizneseve dhe e kishte dorëzuar në polici, ku në atë fotografi kishte qenë një automjet i markës 

“Opel Vectra”, me ngjyrë të bardhë, me numër të tabelave të regjistrimit ...), për çka edhe vet i 

pandehuri e pranon se në K.,ditën kritikë ka drejtuar automjetin me të dhëna të njëjta.              

            Nisur nga këto fakte dhe prova të vërtetuara në procedurë, në veprimet e të pandehurve, 

përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës penale të lartëtheksuar, të cilën e kanë kryer 

me dashje direkte, me çka e kanë dëshiruar kryerjën e kësaj vepre penale. 
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            Të pandehurit e kanë kryer këtë vepër penale, sepse në bazë të nenit 7 të KPRK-së, kjo 

vepër penale është vepër e kundërligjshme e cila është e përcaktuara me ligj si vepër penale, 

tiparët e së cilës janë të përcaktuara me ligj dhe për të cilën me ligj është përcaktuar sanksioni 

penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm. 

           Për këtë vepër penale janë shpallur fajtorë, sepse në përputhje me nenin 17 par.1.të 

KPRK-së thuhet se”kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i 

aftë dhe veprën penale e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia”.Në rastin konkret të 

pandehurit këtë vepër penale e kanë kryer me dashje direkte sipas nenit 21 par.2. të KPRK-së, 

ku është paraparë sanksioni penal. 

            

            4.a. Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet jokontestuese: 

           Nuk është kontestuese fakti, me datë.20.04.2017, rreth orës 12.00-13.00, në fshatin K., 

Komuna e Gllogocit, në shtëpinë e të dëmtuarit, ishte hapur dera e shtëpisë me dhunë, kishin 

hy brenda në shtëpi, ku të gjitha dhomat që shfrytëzohen për banim ishin demoluar dhe i ishin 

marrë dy aparata fotografik.             

             

            4.b. Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet kontestuese: 

            Është kontestuese se të pandehurit deklarojnë, se nuk e kanë  veprën penale, të cilën e 

mohojnë në tërësi.  

 

4.b.1. Si i ka zgjedhur gjykata faktet kontestuese: 

            Gjykata faktet kontestuese i ka zgjedhur me: ndëgjimin e dëshmitarit-të dëmtuarit 

K.B.,me shqimin e përmbajtja e dosjës së forenzikës-raportin e kqyrjës së vendit të ngjarjës,  

me nr. të dosjës së hetimeve 2017-AG-0238 dhe me nr. të dosjës së forenzikës 0040/2017,  të 

dt.20.04.2017, me shiqimin e fotoalbumit-fotove të vendit të ngjarjës (22 foto) dhe me 

shiqimin e fotos së automjetit me numër të tabelave të regjistrimit ... 

 

            5.-Vlerësimi i provave nga ana e gjykatës: 

            Gjykata mbrojtjën e të pandehurve, e ka vleresuar, duke e hudhur poshtë si të pabazuarë 

dhe në kundërshtim me provat e nxjerrura si materialo-juridike ashtu edhe formalo-

juridike.Dhe se nuk e kanë kryer këtë vepër penale, të pandehurit nuk kanë ofruar asnjë provë 

qenësore.Në këtë çështje penale gjykata, aktgjykimin e bazoi në: deklaratën e dëshmitarit-të 

dëmtuarit K.B., nga shiqimi i provave materiale, të cilave ua fali besimin e plotë sepse ishin të 

qëndrueshme, të besueshme, bindëse dhe jo kundërthënëse.  

Andaj gjykata mbrojtjën e të pandehurve ku deklarojnë se veprat penale për të cilat janë 

shpallur fajtorë, nuk i kanë kryer, e konsideron se si mbrojtja materialo-juridike ashtu edhe ajo 

formalo-juridike, është dhënë më qëllim të shmangies nga përgjegjësia penalo-juridike nga ana 

e tyre.Andaj nga të gjitha këto të lartëtheksuara,gjykata konstaton se kështu të pandehurit kanë 

deklaruar që të i ikin përgjegjësisë penale, sepse me asnjë provë qenësore nuk munden të e 

argumentojnë se nuk i kanë kryer veprat penale, ndërsa Prokuroria me provat e ofruara e bindi 

gjykatën për bazueshmërinë e aktakuzës se i pandehuri e ka kryer këtë vepër penale. 

Gjykata ka analizuar mbrojtën e të pandehurve, por ka vëretuar se ditën kritkë të 

pandehurit kanë qenë me veturën e markës “Opel Vectra” me ngjyr të bardhë, me tabela të 

regjisterimut ..., në afërsi të vendit të ngjarjës, deklaratat e të pandehurve të dhëna në gjykatë, e 

më herët në prokurori bijnë ndesh me njëra-tjetrën, dikund theksohet se kanë qenë bashkë e 

dikund kanë qenë vetëm, konkretisht kjo është në deklaratën e të pandehurit B.M., poashtu 

qëllimi për të cilin ka qenë në Komoran dhe të kush  është drejtuar në K. ndryshon në këto 

deklarta, poashtu edhe deklarata e të pandehurit A.H.me arsyetimin se nuk po i kujtohet se a ka 

qenë në K. apo në Skenderaj, ashtu që këto deklarat janë dhënë më qëllim të këta të dy të 

pandehur të i shmngen përgjegjsisë penale. 
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           5.a.-Pretendimet e Prokurorisë si në aktakuzë: 

Prokurori i Shtetit të PTH-D.P.në Prishtinë, deklaroi se: mbetëm pranë aktakuzës së 

ushtruar dhe të ndryshuar në këtë gjykatë ndaj të pandehurve, për veprat penale që akuzohen 

dhe në bazë të provave të administruara, i propozoi gjykatës që të pandehurit të i shpallë fajtorë 

dhe të i dënoi sipas ligjit. 

  

             6.-Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe masën e dënimit: 

             Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të pandehurin A.H., pati 

parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të nenit 73 te KPRK-së, andaj si 

rrethanë lehtësuese për të pandehurin merr faktin se është i martuar, baba i një fëmiu të moshës 

2.7 vjeçare, mbajtës i familjës, kryefamiljarë dhe se është i gjendjës së dobtë ekonomike, 

ndërsa rrethana rënduese gjeti se më parë është i gjykuar, andaj edhe pse për këtë vepër penale 

është i paraparë dënimi me gjobë dhe me burgim prej tre vite deri në shtatë vite, të njëjtit ia 

shqiptoi dënimin me gjobë në shumë prej 1.200 (njëmijëedyqindë) € si dhe ia shqiptoi dënimin 

me kushtë,duke vlerësuar se tërheqja e vërejtjës me kërcënimin e dënimit me burgim është e 

nevojshme të ndalojë që kryesi të mos kryej vepër penale,duke u bazuar në nenin 50 të KPRK-

së,duke ia caktuar denimin me burgë në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite,dhe në të njëjtën kohë 

urdhëroi që ky dënim me burgë të mos ekzekutohet nëse i pandehuri në afat prej 3 (tre) vite, 

nuk kryen vepër tjetër penale, me bindjen se denimi me gjobë si dhe me burgë i kushtëzuar 

është ne perputhshmeri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë shoqërore te veprës penale dhe 

përgjegjësin penale te te pandehurit dhe se i njëjti dënim do të ndikoi që të parandaloi të 

pandehurin nga kryerja e veprave penale në të ardhmën dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të bëjë kompensimin e të dëmtuarit 

për dëmet e shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 

penale,ngritjën e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit,çka është edhe 

qëllimi i tij i paraparë me nenin 41 te KPRK-së.  

             Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të pandehurin B.M., pati 

parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, andaj si 

rrethanë lehtësuese për të pandehurin merr faktin se është i gjendjës së dobtë ekonomike, 

ndërsa rrethana rënduese gjeti se më parë është i gjykuar (tani gjendet në vuajtje të dënimit me 

burgë në Burgun e Dubravës) si dhe shkallën e lartë të dashjës gjatë kryerjës së veprës penale 

nga ana e të pandehurit, andaj edhe pse për këtë vepër penale është i paraparë denimi me gjobë 

dhe me burgim prej tre vite deri në shtatë vite,të njëjtit ia shqiptoi dënimin me gjobë në shumë 

prej 1.200 (njëmijëedyqindë) € si dhe ia shqiptoi dënimin me kushtë, duke vlerësuar se tërheqja 

e vërejtjës me kërcënimin e dënimit me burgim është e nevojshme të ndalojë që kryesi të mos 

kryej vepër penale,duke u bazuar në nenin 50 të KPRK-së,duke ia caktuar denimin me burgë 

në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite,dhe në të njëjtën kohë urdhëroi që ky dënim me burgë të mos 

ekzekutohet nëse i pandehuri në afat prej 3 (tre) vite, nuk kryen vepër tjetër penale, me bindjen 

se dënimi me gjobë si dhe me burgë i kushtëzuar është ne perputhshmeri të plotë me shkallën e 

rrezikshmerisë shoqërore te veprës penale dhe përgjegjësin penale te te pandehurit dhe se i 

njëjti denim do të ndikoi që të parandaloi të pandehurin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmën dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale, të bëjë kompensimin e të dëmtuarit për dëmet e shkaktuara nga vepra penale 

dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale,ngritjën e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit,çka është edhe qëllimi i tij i paraparë me nenin 41 te KPRK-së.  

  

             8.-Arsyet lidhur me vendimin për paushallin gjyqësorë: 

              Vendimi që të pandehurit të paguajnë secili veç e veç paushallin gjyqsorë në shumë 

prej 50 €, gjykata e bazoi në nenin 450. par.3. të KPP-së, i cili u caktua duke pasur parasysh 
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zgjatjën dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjendjen financiare të të 

pandehurve. 

  

                9.-Arsyet lidhur me vendimin për takësn gjyqësorë: 

              Vendimin që të detyrohen të pandehurit që për  Programin për Kompenzimin  e  

Viktimave  të  Krimit të paguajnë secili veç e veç taksën  në shumë  prej  30 €, gjykata e bazoi 

në nenin 39 par. 3 nënpar. 3.1 të  Ligjit nr. 05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave  të   Krimit 

(ku është  paraparë  se  gjyqtarët me rastin e shqiptimit të sanksioneve  penale për  veprat  

penale të përcaktuar  në   nënparagrafet 3.1 dhe  3.2 të këtij paragrafi  caktojnë  edhe  taksat për 

kompensimine  viktimave  si  në vijim, për  veprat penale që gjykohen nga  Departamenti i 

Përgjithshëm i Gjykatës Themelore në shuymë prej  tredhjetë (30) €, i cili ligj me datën 

28.05.2015 ka huyrë  në  fuqi, e për të cilin Gjykata Supreme e Kosoves me Qarkoren nr. 

35/2018, të  dt. 30.01.2018, për zbatimin e Ligjit nr.  05/L-036, për Kompëenzimin e 

Viktimave  të Krimit ka kërkuar  nga  gjykata që  të  zbatojnë këtë  dispozitë ligjore për të  e  

paguar  taksen e lartëtheksuar. 

 

                10.-Arsyet lidhur me kërkesën pasuroro juridike 

              I dëmtuari K.(I.)B. nga K., Komuna e Gllogocit,për realizmin e kërkesës pasuroro 

juridike,lidhur me kompenzimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale nuk ka parashtruar 

kërkesë.  

               

               Nga e lartëtheksuara është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.                      

 

GJYKATA  THEMELORE  PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC 

DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P.nr.323/2018, datë:13.03.2020 

Procesmbajtësja                                         Gj y q t a r i                       

Elheme Kastrati                           Shefqet Baleci                    

 

 

 

 

 

 

           KËSHILLË JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e 

pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe 

gjykatën. 

            Në bazë të nenit 380 par.2. të KPP-së, ankesa e personit të autorizuar e paraqitur brenda 

afatit të caktuar si më lartë, e pezullon ekzekutimin e aktgjykimit.  

 

 


